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APRESENTAÇÃO

O empreendimento Contorno Norte de Curitiba (CNC) pertence ao Programa de Exploração de Rodovias, Ampliação da 
Capacidade, da Concessão das Rodovias Federais definido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, 
cuja Concessionária é a AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT (ARB) para as Rodovias BR 116/SP, entre km 268,9 
(cabeceira sul da ponte sobre o Córrego Pirajussara, divisa entre os municípios de São Paulo e Taboão da Serra) e o 
km 569,1 (divisa SP/PR), e BR 116/PR, entre o km 0,0 (Divisa SP/PR) e o km 89,6 (extremidade leste da interseção 
com a BR 476/PR) e respectivos acessos.

O Contrato de Concessão assinado em fevereiro 2008, prevê serviços associados à recuperação geral, conservação, 
monitoramento, manutenção, melhoramentos e operação da rodovia, estando prevista a construção do Contorno Norte 
de Curitiba, em pista dupla, com extensão de 11,785 km.

A empresa responsável pelo empreendimento e pela condução do processo de licenciamento ambiental é Autopista 
Régis Bittencourt S/A, pertencente ao Grupo Arteris.

O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo do poder executivo (federal, estadual e municipal) que tem 
como respaldo uma abordagem técnica fundamentada, basicamente, nas características do empreendimento, nas 
características do meio que este empreendimento será inserido e nas consequências (impactos ambientais) que o 
empreendimento poderá promover ao ambiente, podendo haver necessidade de execução de medidas paliativas 
voltadas à mitigar e compensar tais impactos ambientais potenciais.

O rito processual a ser seguido durante o licenciamento ambiental depende das características do empreendimento, 
como tipologia, localização e porte, havendo modos mais simplificados de licenciamento, como Licenciamento 
Ambiental Prévio (LAP) com dispensa de Licenciamento Ambiental de Instalação (LAI), e modos mais complexos de 
licenciamento ambiental, como exigência de LAP, LAI, Licença Ambiental de Operação (LAO), anuência de órgãos 
intervenientes (como Fundação Nacional do Índio – FUNAI), realização de audiências públicas, dentre outras exigências.

O órgão ambiental licenciador para a implantação do empreendimento Contorno Norte de Curitiba, considerando a 
tipologia, dimensão e abrangência que o possui, é o Instituto Água e Terra (IAT), órgão estadual de meio ambiente, 
conforme entendimento posto na Lei Federal Complementar nº 140/2011 e Decreto Federal nº 8.437/2015. O processo 
de enquadramento de licenciamento junto ao IAT foi iniciado em maio de 2019, é o de nº 15.917.192-2.

Ressalta-se que a abertura do processo ocorreu junto ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP), instituição que mais tarde, 
juntamente com o Instituto de Terras, Cartografia e Geologia (ITCG) e do Instituto das Águas do Paraná, incorporam o 
Instituto Água e Terra (IAT), conforme Lei Estadual nº 20.070/19.

Conforme as características do empreendimento previamente apresentadas pelo empreendedor, foi elaborado pelo IAP
o Termo de Referência – TR, emitido especificamente para o empreendimento Contorno Norte de Curitiba. Neste TR
foram abordadas as orientações para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA), documentos necessários para que se possam aferir a viabilidade do empreendimento, com
participação pública, tanto na elaboração como na avaliação dos estudos e projeto.

Conforme entendimento de Sánchez (2008) a elaboração do EIA é uma atividade central do processo de avaliação do
impacto ambiental, onde há o maior consumo de tempo e recursos, momento que se estabelece as bases para a
análise da viabilidade ambiental do empreendimento.

O presente documento se caracteriza por ser o Volume 1 do EIA, do total de 5 volumes, que são: Volume 1 –
Identificação e Caracterização do Empreendimento, Alternativas Tecnológicas e Locacionais e Áreas de
Influência; Volume 2 – Diagnóstico Ambiental do Meio Físico; Volume 3 – Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico;
Volume 4 – Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico; e Volume 5 – Análise Integrada, Prognóstico Ambiental,
Passivos Ambientais, Avaliação dos Impactos Ambientais, Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas
Ambientais, Compensação Ambiental, Conclusões, Bibliografia e Glossário.

Tanto o EIA como o RIMA devem ser desenvolvidos conforme orientações do TR do IAP e tendo por base os dados do
Projeto de Engenharia e informações correlatas fornecidas pela ARB. Também, são envolvidos na elaboração dos
estudos uma ampla gama de profissionais, distribuídos nas funções de coordenadores de abrangência geral,
coordenadores técnicos e assessores técnicos de diversas áreas de conhecimento, englobando os meios físico, biótico
e socioeconômico, além de profundo conhecimento na avaliação dos impactos ambientais, bem como nas medidas
voltadas a evitar, mitigar e compensar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos.
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Paralelamente à elaboração do EIA, necessário ao licenciamento no IAT, está em curso processo de anuência do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) ao empreendimento. Processo junto ao IPHAN é o de 
número 01508.000007/2020-35 e atualmente já há anuência do órgão para a Licença Prévio do empreendimento.

Também foram consultados outros órgãos, das três esferas governamentais, quanto a anuência ao empreendimento, 
onde nenhum solicitou estudos adicionais para avaliação específica de viabilidade ou se posicionou contrário à 
implantação e operação do empreendimento.

No que tange à Bibliografia, o Referencial Bibliográfico de todo EIA será apresentado, por área de abrangência, no 
Volume 5, Capítulo 9 do presente Estudo de Impacto.
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

• Nome e Razão social: Autopista Régis Bittencourt S/A (Arteris Régis Bittencourt);

• Inscrição Estadual: Isento;

• CNPJ: 09.336.431/0001-06;

• Número do Cadastro Técnico Federal (IBAMA): 2489292;

• Endereço completo para correspondência: Rodovia SP-139, 226, Jardim São Nicolau, Registro/SP, Brasil;

• Representantes legais:

o Nome: Antonio Cesar Ribas Sass;

o E-mail: cesar.sass@arteris.com.br;

o Telefone: (+55 13) 3828-1600;

• Pessoa de contato:

o Nome: Solange Garcia Carneiro;

o E-mail: solange.garcia@arteris.com.br;

o Telefone: (+55 11) 3074-2404. 

1.2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA RESPONSÁVEL PELO ESTUDO AMBIENTAL

 Nome e Razão social: MPB Saneamento Ltda. (MPB Engenharia);

 Inscrição Estadual: Isento;

 CNPJ: 78.221.066/0001-07;

 Número do Cadastro Técnico Federal (IBAMA): 51674;

 Endereço completo para correspondência: Rua Felipe Schmidt, 649, Sala 304 Edifício Torre Colina, Centro,
Florianópolis/SC, Brasil;

 Representantes legais:

o Nome: Bertoldo Silva Costa / Paulo José Aragão / Juliana Sarti Roscoe;

o E-mail: bertoldo@mpb.eng.br / pjaragao@mpb.eng.br / juliana@mpb.eng.br;

o Telefone: (48) 3225-3682;

 Pessoa de contato: Juliana Sarti Roscoe.
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1.3. DADOS DA EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR

A elaboração do EIA considera a participação de equipe multidisciplinar, cuja amplitude de formação permite
argumentar e determinar com mais precisão a dimensão dos potenciais impactos ambientais relacionados a
implantação e operação do empreendimento, avaliando-se a viabilidade do empreendimento e, em caso de viabilidade,
avaliando-se as medidas necessárias para evitar ou mitigar os impactos ambientais a serem adotadas na fase de obras
e operação.
Conforme solicitação do TR do IAP, o Quadro 1 que segue apresentada os profissionais da equipe de consultoria
envolvidos na elaboração dos estudos ambientais do Contorno Norte de Curitiba.

Quadro 1: Equipe técnica que atuou no desenvolvimento dos estudos contratados.

NOME FORMAÇÃO PROFISSIONAL Nº CONSELHO DE
CLASSE

CADASTRO
TÉCNICO FEDERAL

Bertoldo Silva Costa Engenheiro Sanitarista e Ambiental
e de Segurança do Trabalho CREA/SC Nº 17445-1 141157

Juliana Sarti Roscoe Geóloga CREA/SC N º 88.931-2 962625
Juliano Roberto Cunha Engenheiro Sanitarista e Ambiental CREA/SC N nº 87.055-2 5004897
Marília de Medeiros Machado Engenheiro Sanitarista e Ambiental CREA/SC N º 99.733-2 5173015
Fábio Ribeiro de Souza Geógrafo CREA/SC N°91.991-5 4553324

Rodrigo Reitz Engenheiro Sanitarista e Ambiental
e de Segurança do Trabalho CREA/SC N°104553-0 5173259

Luciana Cristina Oliveira Guerra Socióloga - 3300647
Valdir Luiz Schwengber Arqueólogo - 5395720
Raul Viana Novasco Arqueólogo - 4923496
Josiel dos Santos Antropólogo - 7377292
Miriam Raquel Oliveira Arqueólogo - 7997102
Célio Testoni Biólogo CRBio 053150/03-d 1662502
André Testoni Biólogo CRBio 053708/03-d 2124661
Alexandre Korte Biólogo CRBio 069461/03-d 4381991
Carla Josiane Terres Bióloga CRBio: 095701/03-D 6411189
Carlos Eduardo Quevedo Agne Biólogo CRBio: 034799/03-D 1693051
Daiane de Sena Kafer Bióloga CRBio 088296/03-D 5614807
Débora Penha Pinto Bióloga CRBio 088965/03-D 5180754
Emanuelle Pasa Bióloga CRBio 081900/03-D 5248177
Jeovane Warmling Biólogo CRBio 063027/03-D 4070832
Geisa Piovesan Biólogo CRBio 081145/03-D 4881249
Mateus da Fré Biólogo CRBio 088690/03-D 5272926
Paulo Tomasi Sarti Biólogo CRBio 053939/03-D 2116411
Reginaldo Alves da Cruz Biólogo CRBio 095626/03-D 5380668
Saulo Antonini Juppen Biólogo CRBio 058099/03-D 2065208
Tomás Fleck Biólogo CRBio 034481/03-D 1894991
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2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O Contorno Norte de Curitiba (CNC) é um empreendimento que pertence ao Programa de Exploração de Rodovias, 
Ampliação da Capacidade, da Concessão das Rodovias Federais definido pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestres - ANTT, cuja Concessionária é a Autopista Régis Bittencourt - ARB para a BR 116/SP/PR, cuja concessão 
abrange o trecho São Paulo – Curitiba, totalizando 402 km de extensão. O Prazo de concessão é de 25 anos.

O Contrato de Concessão assinado em 2008 para a rodovia Régis Bittencourt, tem como base o Plano de Exploração 
da Rodovia – PER, documento que apresenta os compromissos de gestão da concessionária durante o período de 
concessão. No PER estão delineados serviços relacionados à recuperação geral, conservação, monitoração, 
manutenção, melhoramentos e operação da rodovia.

Especificamente em relação ao item melhoramentos da rodovia (item 5 do PER) está a execução do “Contorno Norte de 
Curitiba, em pista dupla, com extensão de 11,785 km x 2 pistas = 23,57 km”.

É previsto que o CNC seja um trecho rodoviário de ligação entre a rodovia PR 417 (rodovia da Uva) à BR 116 (rodovia 
Régis Bittencourt), complementando o anel rodoviário da região metropolitana de Curitiba/PR, já composto pelo 
Contorno Leste, Contorno Sul e Contorno Norte.

 Denominação Oficial do Empreendimento

Contorno Norte Curitiba (PER).

 Tipo de Empreendimento

Implantação Rodoviária;

o Classe I-A: Rodovia com pista dupla, controle de acesso e com número total de faixas determinado pelo
tráfego previsto1;

o Faixa de domínio diretriz com 80 metros;

o Extensão de 11,785 km;

 Localização e Dados Cadastrais da Área

O Contorno Norte de Curitiba está integralmente localizado no município de Colombo/PR, cujo segmento rodoviário
inicia-se na BR 116/PR e finaliza na PR 417 (rodovia da Uva), havendo interseção com a BR 476/PR. A Quadro 2 que
segue apresenta as referências citadas e suas respectivas coordenadas geográficas de referência.

Quadro 2: Coordenadas de referência do Contorno Norte de Curitiba.

Local do Empreendimento
Coordenada Geográfica

Sul (S) Oeste (O)

Início: Intercessão com a BR 116/PR 25°22'16.20" 49° 7'42.86"

Intermédio: Intercessão com a BR 476/PR 25°20'46.18" 49° 9'39.65"

Final: Intercessão com a PR 417 (Rodovia da Uva) 25°20'34.75" 49°13'8.21"

Já os bairros que terão a implantação de segmento rodoviário do Contorno Norte de Curitiba são: Canguiri, Colônia 
Faria, Paloma, São Dimas, Guaraituba, Das Graças, Santa Gema, São Gabriel e Roça Grande.

1 Classificação apresentada no Manual de Implantação Básica de Rodovia do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes – DNIT (3ª Edição, 2010);



9

Quanto aos dados cadastrais da área de implantação, serão levantados durante a fase de instalação do
empreendimento, estando associado ao processo de desapropriação. Tais informações deverão ser apresentadas no
âmbito de implantação do Plano Básico Ambiental (PBA) do empreendimento, documento a ser elaborado que possuirá
em seu escopo o Programa de Desapropriação, programa este que terá como um dos seus objetivos o levantamento
cadastral das propriedades da ADA.

 Matrícula dos Imóveis

Semelhante ao que foi apresentado no item anterior para as informações cadastrais da área de implantação do 
Contorno Norte de Curitiba, as matrículas dos imóveis que estão na ADA serão apresentadas durante a fase de 
instalação do empreendimento, no âmbito do Programa de Desapropriação que constará no PBA da obra.

2.1. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS

O crescimento populacional entorno de rodovias, passando estas a serem também utilizadas para o tráfego local, 
muitas vezes como a principal via de um núcleo urbano, torna necessário a implantação de contornos viários, ou 
Estrada de Contorno, ou seja, “Estrada destinada à circulação dos veículos que compõem o tráfego de longa distância, 
de modo a evitar a sua travessia pela área urbana” (BRASIL/DNIT,2017).

A região do empreendimento apresenta um consistente processo de ocupação, consolidando a malha urbana, 
impulsionado pela proximidade a Capital do Paraná – Curitiba e a tendência e conurbação com os municípios que 
formam a região Metropolitana.

A implantação do Contorno Norte de Curitiba (CNC) objetiva desafogar o tráfego intenso da região do Atuba 
(Pinhais/PR) e da região de Santa Cândida (Curitiba/PR), possibilitando uma nova opção de rota ao tráfego, 
completando a parte que falta do anel do entorno da região metropolitana de Curitiba, que abrange parte do núcleo 
populacional do Município de Curitiba, São José dos Pinhais, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Colombo e 
Almirante Tamandaré, fornecendo o fluxo de passagem, evitando a travessia pela área urbana de Curitiba, Colombo e 
Almirante Tamandaré.

Conforme estudo de tráfego desenvolvido para o empreendimento, o Contorno Norte poderá constituir uma rota 
alternativa, já congestionada, à travessia da área urbana de Curitiba, seja pela BR-277, seja pela BR-376 (Avenida das 
Torres), seja pela BR-476/116 (Estrada da Ribeira/Linha Verde), beneficiando os fluxos da BR-277 Leste e da Rodovia 
do Xisto (BR-476) em suas trocas de viagens com as rodovias do Norte/Noroeste da área metropolitana, como a BR-
090, BR-092, PR-417 (Rodovia da Uva), assim como os municípios da região Norte da Grande Curitiba.

Ainda conforme o Estudo de Tráfego, caso as projeções e estimativas de tráfego se confirmem, foi observado que o 
projeto do Contorno Norte de Curitiba atende os níveis de serviços operacionais, demonstrando a viabilidade técnica do 
projeto proposto.

O empreendimento também objetiva o atendimento contratual estabelecido pelo empreendedor, conforme estabelece o 
contrato de concessão, item 5.1 do Programa de Exploração de Rodovia (PER), onde há previsão para implantação do 
Contorno Norte de Curitiba, sendo este um compromisso de investimento da concessionária Arteris Régis Bittencourt 
para o trecho rodoviário concessionado.

Quanto às demais justificativas que contemplam a implantação do Contorno Norte de Curitiba, citam-se as demandas 
presentes no planejamento do município de Colombo/PR e presentes no planejamento da região metropolitana de 
Curitiba/PR.

No planejamento do município de Colombo/PR, há orientações presentes no Plano Diretor (Lei nº 875, de 16/02/2004) 
que estão diretamente relacionadas ao Contorno Norte de Curitiba, se configurando como uma das estratégias para 
melhoria da mobilidade municipal. Dentre as informações que estão no Plano Diretor, transcreve-se aqui:

“TÍTULO II

DAS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO

Capítulo III
DA ESTRATÉGIA PARA MELHORIA DA MOBILIDADE
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SEÇÃO I
DOS CONCEITOS BÁSICOS E DOS OBJETIVOS

...
Art. 14. A Estratégia para Melhoria da Mobilidade no Município de Colombo tem como objetivo geral qualificar a
circulação e a acessibilidade da população de modo a atender às suas necessidades.
Parágrafo Único - São objetivos específicos da Estratégia para Melhoria da Mobilidade no Município:
I - maior integração municipal, entre os bairros e a área central de Colombo e entre o Município e os municípios
vizinhos, pela melhoria na circulação rodoviária e no transporte público, inclusive as de suas instalações de apoio;
...

SEÇÃO II
PARA O TERRITÓRIO MUNICIPAL

Art. 15. A implementação da Estratégia para Melhoria da Mobilidade no Território Municipal se dará por meio das
seguintes diretrizes:
...
II - estruturação da rede viária, provendo-a de uma infraestrutura mais adequada que possibilite novos trajetos e
incremente o desenvolvimento social e econômico;
V - articulação com os órgãos federais e estaduais responsáveis pela mobilidade no Município, para melhorias nos
sistemas rodoviário, intra e intermunicipal.
Art. 16. A melhoria da mobilidade no território municipal será implementada mediante:
...
II - parcerias com os Governos Federal e Estadual para implementar ações relativas à melhoria das Rodovias
Estruturais do Município:
a) BR-116 (Rodovia Régis Bittencourt);
b) BR-476 (Estrada da Ribeira);
c) PR-417 (Rodovia da Uva);
...
e) PR-418 (Contorno Norte);
...

TÍTULO III

DA ESTRUTURAÇÃO DO MUNICÍPIO

Capítulo I
DOS SISTEMAS REFERENCIAIS

SEÇÃO III
DO SISTEMA DE MOBILIDADE

SUBSEÇÃO II
SISTEMA RODOVIÁRIO

Art. 62. Consideram-se eixos prioritários para a estruturação urbana:
I - Rodovia PR-417 (Rodovia da Uva);
...
III - Rodovia BR-476 (Estrada da Ribeira);
IV - Rodovia BR-116 (Rodovia Régis Bittencourt);
...
VIII - Rodovia PR-418 (Contorno Norte);
...
X - demais vias indicadas no Mapa 2 do Anexo I desta Lei.”

Ao final das descrições, é mencionado no Art. 62 do Plano Diretor que os eixos prioritários para estruturação urbana,
além das citadas, estão as demais vias indicadas no Mapa 2 (Sistema de Mobilidade), anexo à Lei (Lei nº 875, de
16/02/2004). A figura que segue apresenta um recorte do citado mapa, onde está locado, como via expressa, o
segmento do Contorno Norte de Curitiba a ser implantado e objeto do presente estudo ambiental.
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Figura 1: Recorte do Mapa 2 (Sistema de Mobilidade) – Anexo Plano Diretor de Colombo/PR.

Fonte: Plano Diretor de Colombo/PR

No âmbito regional, cita-se o planejamento existente junto à Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba -
COMEC, instituição que tem como objetivo coordenar funções públicas de interesse comum dos municípios que
compõem a Região Metropolitana de Curitiba, dentre eles o município de Colombo/PR. Dentre as funções públicas de
interesse está o “Sistema Viário de Interesse Metropolitano” (2000).

Nesse sentido, avaliando o documento “Diretrizes de Gestão para o Sistema Viário Metropolitano” produzido pela
COMEC/SEPL (Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes), verificou-se a previsão de implantação
do empreendimento Contorno Norte de Curitiba no planejamento regional metropolitano de Curitiba.

Tal entendimento pode ser observado nas figuras que seguem (Figura 2 a Figura 4), extraídas do citado documento
produzido pela COMEC/SEPL, cujas informações apresentam o Contorno Norte de Curitiba como objeto do sistema
viário metropolitano de Curitiba/PR, se configurando como uma via expressa a ser implantada, em fase de projeto.

Início do empreendimento

Fim do empreendimento
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Figura 2: Recorte do Mapa 8 (Classificação técnica e funcional do sistema viário metropolitano) – Sistema Viário de
Interesse Metropolitano – COMEC/SEPL.

Fonte: COMEC/SEPL, 2000.

Figura 3: Recorte do Mapa 2 – Vias expressas (Classificação técnica e funcional do sistema viário metropolitano) – Sistema
Viário de Interesse Metropolitano – COMEC/SEPL.

Fonte: COMEC/SEPL, 2000.

Início do empreendimento

Fim do empreendimento

Início do empreendimento

Fim do empreendimento



13

13

Figura 4: Recorte do Mapa 7 – Intervenções (Intervenções para consolidação do sistema viário metropolitano) – Sistema
Viário de Interesse Metropolitano – COMEC/SEPL.

Fonte: COMEC/SEPL, 2000.

Deste modo, conforme objetivos e justificativas apresentadas, o Contorno Norte de Curitiba é um empreendimento
presente no planejamento regional e municipal, cujas demandas atuais e projeções avaliadas em Estudo de Tráfego
remetem a sua viabilidade técnica.

2.2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Tendo como referência o projeto funcional de Implantação do Contorno Norte de Curitiba desenvolvido pela Arteris
Régis Bittencourt (04/2020), o projeto previsto contará com três dispositivos e quatro passagem em desnível tipo galeria,
sendo:

 Interseção com a rodovia BR-116 (Início), no 83,0km (PER) = km10,0 atual Acesso Norte de Curitiba.

 Interseção com a rodovia BR-476/PR (Estrada da Ribeira);

 Interseção com a rodovia da Uva PR 417, ligação Curitiba-Colombo;

 Passagem em desnível tipo galeria Rua Florindo Trevisan;

 Passagem em desnível tipo galeria Rua Ângelo F. Dalpra;

 Passagem em desnível tipo galeria Rua Pedro Ossoski / Rua Francisco Bagio;

 Passagem em desnível tipo galeria Av. Santos Dumont.
Trata-se de obra de ligação local que conectará as rodovias BR-116, BR-476 e PR-417, contemplada no Programa de 
Exploração do Lote 6 de Concessão de Rodovias Federais, sob responsabilidade da Concessionária Autopista Régis 
Bittencourt e atenderá a região Metropolitana de Curitiba com uma população de aproximadamente 3.615.027 
habitantes (IBGE 2018). A região se destaca pelo alto índice do IDH de 0,783 (PNUD/2010) e PIB per capita de 
R$ 38.995,77 (IBGE/2013).

Início do empreendimento
Fim do empreendimento
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A implantação do Contorno de Norte de Curitiba, terá sua principal função na contribuição no deslocamento local e
como pode ser visto na imagem a seguir, o Contorno Leste teve seu ponto de conexão com a BR 116 deslocado, mais
ao norte.

Figura 5: Configuração do Contorno Viário com a implantação do CNC.

Fonte: Arteris Régis Bittencourt.

Quanto ao projeto elaborado, em nível funcional, apresenta as seguintes características técnicas:

 Classe da Rodovia: 1A;

 Relevo do Terreno: Ondulado;

 Raio mínimo horizontal em função da velocidade: 360 m;

 Rampa máxima em função da velocidade: 4,5%;

 Largura da Faixa de Rolamento: 3,60 m;

 Valor mínimo de k para curvas verticais convexas em função da velocidade: 58;

 Valor mínimo de k para curvas verticais côncavas em função da velocidade: 36;

 Veículo Tipo de Projeto: SR (semi-reboque);

 Gabarito Vertical: 5,50 m.
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 Seção Tipo:

Cabe observação de que a seção tipo nos trechos em corte foi acrescida de 7,5m (zona livre) com inclinação média de
1:5, tornando mais segura a condução sem a necessidade de elementos de proteção, possibilitando, caso o veiculo
saia da tragetória correta o condutor tenha a oportunidade de redicioná-lo. No projeto executivo este conceito deverá
ser desenvolvido, melhorando a concepção de segurança do usuário.

2.2.1. Etapas de Implantação do Empreendimento

A mobilização de equipamentos, pessoal, canteiro de obras, instalações de produção, alojamentos, insumos e
ferramentas, será efetuada imediatamente após a ordem de serviço, quando do início efetivo ordem de execução das
obras e tendo as licenças e aprovações necessárias, tendo como prazo estimado de 45 dias.

Para dar início aos trabalhos deverá ser deslocado para a obra o responsável técnico que chefiará a mesma,
juntamente com o encarregado administrativo e o almoxarife que deverão permanecer na área. O encarregado
administrativo tomará as providencias relativas à seleção e contratação de mão-de-obra local, locação das áreas
necessárias a implantação do canteiro, das instalações de produção e alojamentos e manterão os contatos preliminares
com os fornecedores locais.

Enquanto estas providências iniciais estiverem sendo tomadas pelo pessoal administrativo, o engenheiro residente
designado para a obra se apresentará à concessionária para informar o início das atividades de mobilização e confirmar
o conhecimento e obediência às normas internas da contratante.

Nesta oportunidade deverá ser solicitada a autorização para o início dos trabalhos das equipes de topografia e
laboratório, instalação do canteiro e das unidades de produção, alojamentos e o transporte dos equipamentos para o
local da obra.

Após a autorização para início dos serviços, a mobilização dos recursos necessários às diversas fases da obra seguirá
a sequência prevista para a evolução dos trabalhos, obedecendo rigorosamente ao cronograma físico de construção.

Nesta fase deverá ser deslocado para a obra todo pessoal técnico especializado para a implantação da estrutura
técnico-administrativa e para detalhamento do planejamento e programação dos serviços. Deverão ser deslocados
imediatamente os equipamentos e veículos necessários ao início dos trabalhos.

A mobilização total de máquinas e homens se completará ao longo da execução da obra com a antecedência
necessária a execução de cada etapa.
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Da mesma forma, os materiais serão colocados na obra à medida que se fizerem necessários, já considerando as
folgas para evitar o atraso no início das atividades.

Os equipamentos de maior porte deverão ser mobilizados, com utilização de carretas prancha, em obediência às
normas de segurança de trânsito, acompanhadas, inclusive de “batedores”, a fim de se efetuar uma mobilização segura
e ordenada.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Tronco, Interseções e relocação de Ruas Laterais (Extensão estimada 11,7km de Pista Dupla com 3 Interseções
e 4 Passagens)

Para as obras do tronco, interseções e ruas laterais do trecho estão previstos os seguintes principais serviços:

a) Serviços preliminares

Remoção de cercas, Instalação de cerca, demolições de edificações existentes conflitantes e desapropriadas, limpeza e
desmatamento tem como principal objetivo preparar o terreno para o início das obras de Terraplenagem e facilitar o
deslocamento de equipamentos, materiais e mão de obra;

b) Terraplenagem

Corte, desmonte de rocha e aterro em solo e/ou em material pétreo tem como principal objetivo a conformação do
relevo, de modo a atingir o greide final de terraplenagem e permitir o início da pavimentação;

c) Pavimentação

Sub-base, base e capa asfáltica têm como principal objetivo construir múltiplas camadas de diversos materiais com
características de resistência e deformabilidade sobre os serviços de terraplenagem, a fim de resistir aos esforços
oriundos do tráfego, melhorar as condições de rolamento da rodovia, trazer segurança e conforto aos usurários;

d) Drenagem e Obras de Arte Corrente

Drenagem Superficial e drenagem profunda têm como principal objetivo escoar as águas precipitadas sobre a pista e
áreas adjacentes, impedindo que estas venham causar danos ao terrapleno e ao pavimento;

e) Sinalização Horizontal, Vertical e Dispositivos de Segurança e Proteção Sinalização horizontal, sinalização vertical e
barreiras tem como objetivo indicar situação da via e proteger os usuários.

f) Interferências

Remoção ou remanejamento de interferências que interfiram diretamente ou indiretamente nos serviços de implantação
da Rodovia e Relocações (como rede elétrica, rede de água etc).

g) Obras Complementares e Paisagismo

Plantio de grama e hidrossemeadura que tem como principal objetivo de proteger e garantir a estabilidade dos
terraplenos construídos, bem como promover à operação de tráfego da rodovia com segurança e conforto visual;

Obras de Arte Especiais

Para as obras de Arte Especiais do trecho estão previstos os seguintes principais serviços:

a) Serviços preliminares

Remoção de cercas, Instalação de cerca, demolições de edificações existentes conflitantes, limpeza e desmatamento
tem como principal objetivo preparar o terreno para o início das obras de Terraplenagem e início das fundações da OAE.
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b) Terraplenagem

Corte e aterro tem como principal objetivo a conformação do relevo, de modo a atingir a cota para início das fundações
da OAE.

c) Pavimentação

Capa asfáltica do pavimento sobre a OAE.

d) Drenagem e Obras de Arte Corrente

Drenagem Superficial implantada na OAE com objetivo de escoar as águas precipitadas sobre a pista e áreas
adjacentes, impedindo que estas causem dano ao terrapleno e ao pavimento;

e) Sinalização Horizontal, Vertical e Dispositivos de Segurança e Proteção Sinalização horizontal, sinalização vertical e
barreiras de proteção tem como objetivo indicar situação da via e proteger os usuários.

f) Interferências

Remoção ou remanejamento de interferências que interfiram diretamente ou indiretamente nos serviços de implantação
da OAE.

g) Obras Complementares e Paisagismo

Plantio de grama e hidrossemeadura que tem como principal objetivo de proteger e garantir a estabilidade dos
terraplenos construídos, bem como promover à operação de tráfego da rodovia com segurança e conforto visual;

h) Estrutura

Execução dos serviços de montagem forma, aplicação de aço e concreto dos elementos da infraestrutura,
mesoestrutura e superestrutura, bem como, juntas e aparelhos de apoio.

i) Fundações

Execução dos serviços de fundação da obra para início da estrutura da OAE.

ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Tronco, Interseções e Ruas Laterais

Os serviços a serem executados, deverão preferencialmente, obedecer a seguinte sequência:

 Mobilização
 Serviços preliminares;
 Remanejamento de interferências de eventuais redes de serviços públicos;
 Implantação da sinalização de obra;
 Implantação de dispositivos de drenagem que antecedem o corpo do aterro (drenos e bueiros provisórios e/ou

definitivos (quando não houver adensamento previsto));
 Implantação das soluções geotécnicas que antecedem o início dos serviços de terraplenagem (geodreno,

camada de areia e geogrelha);
 Execução dos cortes e aterros;
 Execução do sistema de drenagem superficial nos taludes;
 Execução do revestimento vegetal nos taludes de corte e proteção dos taludes de aterro para evitar erosões

superficiais;
 Execução de remoção de aterro de sobre carga e finalização do aterro;
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 Execução dos bueiros e dispositivos de drenagem definitivos;
 Execução da complementação do revestimento vegetal nos taludes de aterro para evitar erosões superficiais;
 Execução do pavimento (regularização do subleito, drenos de pavimento, sub- base, base, imprimação, pintura

ligante e CAUQ).
 Complementações da drenagem superficial;
 Implantação da sinalização vertical, horizontal definitivas, dispositivos de segurança e dos dispositivos

redutores de velocidade.
 Execução da Iluminação das relocações;
 Desmobilização.

Obras de Arte Especiais

Os serviços a serem executados, deverão preferencialmente, obedecer a seguinte sequência:

 Mobilização;
 Serviços preliminares;
 Remanejamento de interferências de eventuais redes de serviços públicos;
 Implantação da sinalização de obra;
 Execução das fundações dos apoios;
 Execução da infraestrutura;
 Execução da mesoestrutura;
 Execução da superestrutura;
 Execução da drenagem;
 Execução do pavimento;
 Execução dos obras complementares e paisagismo;
 Execução da sinalização e dispositivos de segurança;
 Desmobilização.

2.2.2. Síntese dos Objetivos e Justificativas do Empreendimento

Ligação direta da PR 418, com o ramal de Atuba, interligando as rodovias BR 476 (estrada da Ribeira) e PR 417 
(rodovia da Uva), possibilitando que o tráfego oriundo do interior do Paraná, proveniente da BR 277, acesse a BR 116 e 
conectando ao Contorno Leste, beneficiando o trafego local, regional e com abrangência estadual, com a redução no 
tempo de viagem.

2.2.3. Modelo de Gestão da Disposição Final

O Contorno Norte de Curitiba pertencerá ao trecho de concessão da Autopista Régis Bittencourt até o final do período 
de concessão em 2033.

As atividades operacionais que serão realizadas no Contorno Norte de Curitiba pela Autopista Régis Bittencourt serão 
as previstas no contrato de concessão incluindo limpeza, manutenção, serviço de apoio ao usuário e socorro 
médico/veicular.

2.2.4. Objetivos Socioambientais do Empreendimento

O Contorno Norte de Curitiba é caracterizado como uma obra de utilidade pública, cuja implantação está voltada ao 
bem comum da população. Previamente à sua implantação, o empreendimento passa por uma avaliação 
socioambiental com fins de identificar, qualificar, quantificar, mitigar e compensar os impactos socioambientais previstos 
para suas fases de implantação e operação.
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O empreendimento Contorno Norte de Curitiba, além de utilidade pública e, pela sua natureza, dimensões e potencial 
de impacto socioambiental, foi submetido à elaboração deste Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 
Ambiental, conforme determinação do Instituto Água e Terra (IAT) e posteriormente será submetido as demais fases 
do processo de licenciamento ambiental.

O objetivo socioambiental principal do  empreendimento Contorno  Norte  de  Curitiba é o de  transcorrer todas  as 
fases do  processo de licenciamento ambiental, especificamente com obtenção do Licenciamento Ambiental Prévio 
(LAP), do Licenciamento Ambiental de Instalação (LAI) e do Licenciamento Ambiental de Operação (LAO), firmando e 
cumprindo compromissos mitigantes e compensatórios assumidos junto ao órgão ambiental de meio ambiente 
licenciador (IAT) e junto à comunidade em geral.

Especificamente, tem-se como objetivos do empreendimento:

 Realização dos estudos ambientais de acordo com a diretrizes apontadas pelo IAT em Termo de Referência;
 Processo participativo da comunidade durante a etapa de diagnóstico ambiental, com transparência quanto ao

desenvolvimento do traçado proposto;
 Diagnóstico ambiental e avaliação de impacto ambiental abrangentes, adequados às exigências do órgão

ambiental e às expectativas da população;
 Consulta e prestação de informação aos órgãos e entidades públicas federais, estaduais e municipais,

intervenientes ou não no processo de licenciamento ambiental, quanto à implantação e operação do
empreendimento;

 Indicação, detalhamento e aplicação de medidas de mitigação e compensação ambiental associados aos
impactos ambientais identificados do Contorno Norte de Curitiba, para as suas fases de implantação e
operação.

2.2.5. Compatibilidade com Planos, Programas e Projetos Setoriais

Constante em planejamento municipal (Colombo/PR) e regional (Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba -
COMEC) os demais empreendimentos (públicos e privados, pretensos ou existentes) tem o processo de viabilidade
associado ao Contorno Norte de Curitiba. Deste modo entende-se que há compatibilidade do empreendimento com
planos, programas e projetos setoriais existentes ou previstos em sua área de influência.

Ressalta-se que, em atendimento ao TR, foram consultados, além de órgãos intervenientes no processo de
licenciamento ambiental, Prefeitura de Colombo e COMEC, órgãos setoriais que detêm conhecimento de
projetos/atividades (existentes e potenciais).

Nas consultas encaminhadas, após esclarecimentos quanto as características e locação do projeto Contorno Norte de
Curitiba, foi solicitada manifestação destes órgãos quanto a implantação do empreendimento.

Foram consultados e com algumas respostas:

 Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná (ITCG)* - Sem resposta;
 Fundação Cultural Palmares - Sem resposta;
 Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC) - Sem resposta;
 Fundação Nacional do Índio (FUNAI) - Resposta: Informa que “... cumpre ao órgão licenciador responsável

pelo empreendimento encaminhar-nos a documentação necessária à análise do componente indígena...”;
 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) - Resposta: Informa que a solicitação de

autorização de empreendimentos de significativo impacto ambiental que possam afetar Unidade de
Conservação (UC) específica ou sua Zona de Amortecimento (ZA) deve ser solicitada pelo órgão ambiental
licenciador;

 Secretaria da Comunicação Social e da Cultura (SECC) - Informa que “... o único bem tombado no Município
de Colombo é a residência situada na Rodovia da Uva - Curitiba / Colombo - km 7,5 n 270... e encontra-se fora
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do traçado da rodovia a ser implantada... o empreendimento Contorno Norte não necessita da anuência desta
Coordenação, tão pouco do Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico - CEPHA”;

 Prefeitura de Colombo/PR - Informa que “... o empreendimento abaixo descrito, está localizado neste Município
e que o local e o tipo de empreendimento estão em conformidade com a legislação municipal aplicável ao uso
e ocupação do solo..”;

 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) - Informa que “... até o momento, não tramitam,
nesta Superintendência, processos de reconhecimento e titulação de territórios quilombolas incidentes sobre o
município de Colombo/PR”;

 Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas (DIBAP) do Instituto Ambiental do Paraná ( IAP)* - Sem
resposta;

 Instituto Águas do Paraná* - Sem resposta;

* Órgãos extintos e que fizeram parte da composição do Instituto Água e Terra (IAT)

Quanto aos demais órgãos que exigem compatibilidade do empreendimento, associados aos serviços de saneamento
(abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, drenagem urbana e coleta e tratamento de resíduos sólidos),
de abastecimento energético (baixa e alta tensão), de telecomunicações, viário, e outros, para a fase de implantação e
operação, a concessionária Autopista Régis Bittencourt deverá fazer o levantamento das interferências e buscará as
tratativas necessárias para regularização junto às instituições competentes.

2.2.6. Ações Previstas: Tecnologia, Métodos e Normas

A execução da obra do Contorno Norte de Curitiba atenderá às especificações técnicas apresentadas a seguir.
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Quadro 3: Normas de terraplenagem.

Nome Descrição Resumo

DNIT 104/2009 – ES
Terraplanagem –
Serviços preliminares
Especificação de Serviço

Este documento define a sistemática a ser empregada no preparo de áreas de implantação do corpo estradal.
São também apresentados os requisitos concernentes ao exame do projeto de engenharia, aos levantamentos topo gráficos,
ao preparo do terreno, aos materiais, equipamentos, inclusive condicionantes ambientais, controle de qualidade, condições de
conformidade e os critérios de medição dos serviços.

DNIT 105/2009 – ES
Terraplanagem –
Caminhos de serviço
Especificação de Serviço

Este documento define a sistemática a ser empregada na execução dos acessos aos diversos locais utilizados por
equipamentos e veículos necessários para a construção a obra.
São também apresentados os requisitos concernentes ao exame do projeto de engenharia, aos levantamentos topo gráficos,
ao preparo do terreno, aos materiais, equipamentos, inclusive condicionantes ambientais, controle de qualidade, condições de
conformidade e os critérios de medição dos serviços.

DNIT 106/2009 – ES Terraplanagem – Cortes
Especificação de Serviço

Este documento define a sistemática a ser empregada na execução dos cortes e no transporte de materiais escavados para
implantação na rodovia.
São também apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, inclusive planos de amostragem
e de ensaios, condicionantes ambientais, controle de qualidade, condições de conformidade e não conformidade e os critérios
de medição dos serviços.

DNIT 107/2009 – ES
Terraplanagem –
Empréstimos
Especificação de Serviço

Este documento define a sistemática a ser empregada na execução de empréstimos de materiais utilizados na execução de
aterros.
São também apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, inclusive planos de amostragem
e de ensaios, condicionantes ambientais, controle de qualidade, condições de conformidade e não conformidade e os critérios
de medição dos serviços.

DNIT 108/2009 – ES Terraplanagem – Aterros
Especificação de Serviço

Este documento define a sistemática a ser empregada na execução de aterros como parte integrante da plataforma da rodovia.
São também apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, inclusive planos de amostragem
e de ensaios, condicionantes ambientais, controle de qualidade, condições de conformidade e não conformidade e os critérios
de medição dos serviços.

Quadro 4: Normas de drenagem.

Nome Descrição Resumo

DNIT 015/2004 – ES
Drenagem – Drenos
Subterrâneos
Especificação de Serviço

Este documento define a sistemática a ser adotada na execução dos drenos subterrâneos. São também apresentados os
requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, manejo ambiental, controle da qualidade, condições de
conformidade e não conformidade e os critérios de medição dos serviços.

DNIT 016/2006 – ES Drenagem – Drenos Sub-
superficiais Especificação

Este documento define a sistemática a ser adotada na execução dos drenos sub-superficiais. São também apresentados os
requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, manejo ambiental, controle da qualidade, condições de
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Nome Descrição Resumo
de Serviço conformidade e não conformidade e os critérios de medição dos serviços.

DNIT 018/2004 – ES
Drenagem – Sarjetas e
Valetas Especificação de
Serviço

Este documento define a sistemática a ser adotada na execução de sarjetas e valetas de drenagem destinadas a conduzir as
águas que incidem sobre o corpo estradal. São apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução,
manejo ambiental, condições de conformidade e não conformidade e os critérios de medição dos serviços.

DNIT 020/2006 – ES
Drenagem – Meios-fios e
guias Especificação de
Serviço

Este documento define a sistemática a ser adotada na execução de meios-fios e guias de drenagem. São também
apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, manejo ambiental, condições de conformidade
e não conformidade e os critérios de medição dos serviços.

DNIT 023/2006 – ES
Drenagem – Bueiros
tubulares de concreto
Especificação de Serviço

Este documento define a sistemática recomendada para a construção de bueiros tubulares de concreto em rodovias. São
também apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, manejo ambiental, condições de
conformidade e não conformidade e os critérios de medição dos serviços.

DNIT 026/2004 – ES
Drenagem – Caixas
coletoras Especificação
de Serviço

Este documento define a sistemática a ser adotada na execução das caixas coletoras de concreto. São também apresentados
os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, manejo ambiental, condições de conformidade e não
conformidade e os critérios de medição dos serviços.

DNIT 030/2004 – ES
Drenagem – Dispositivos
de drenagem pluvial
Especificação de Serviço

Este documento define a sistemática recomendada para construção de dispositivos de drenagem pluvial de rodovias. São
também apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, manejo ambiental, condições de
conformidade e não conformidade e os critérios de medição dos serviços.

Quadro 5: Normas de pavimentação.

Nome Descrição Resumo

DNIT 137_2010_ES -
SUBS - DNER-ES
299_1997

Pavimentação –
Regularização do subleito
Especificação de Serviço

Este documento define a sistemática a ser empregada na execução da regularização do subleito de rodovias a pavimentar.
São também apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, inclusive plano de amostragem e
de ensaios, condicionantes ambientais, controle da qualidade, condições de conformidade e não conformidade e os critérios de
medição dos serviços.

DNIT 139_2010_ES -
SUBST. DNER-ES
301_1997

Pavimentação – Sub-
base estabilizada
granulometricamente
Especificação de Serviço

Este documento define a sistemática a ser empregada na execução da camada da sub-base do pavimento utilizando solo
estabilizado graulometricamente.
São também apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, inclusive plano de amostragem e
de ensaios, condicionantes ambientais, controle da qualidade, condições de conformidade e não conformidade e os critérios de
medição dos serviços.

DNIT 141_2010_ES –
SUBS DNER-ES
303_1997

Pavimentação – Base
estabilizada
granulometricamente
Especificação de Serviço

Este documento define a sistemática a ser empregada na execução da camada de base do pavimento utilizando solo
estabilizado graulometricamente.
São também apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, inclusive plano de amostragem e
de ensaios, condicionantes ambientais, controle da qualidade, condições de conformidade e não conformidade e os critérios de
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Nome Descrição Resumo
medição dos serviços.

DNIT 144_2010_ES –
SUBS DNER-ES
306_1997

Pavimentação asfáltica –
Imprimição com ligante
asfáltico convencional
Especificação de Serviço

Este documento define a sistemática a ser empregada na execução da imprimição sobre a superfície de uma camada de base
sólida.
São também apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, inclusive plano de amostragem e
de ensaios, condicionantes ambientais, controle da qualidade, condições de conformidade e não conformidade e os critérios de
medição dos serviços.

DNIT 145_2010_ES –
SUBS DNER-ES
307_1997

Pavimentação – Pintura
de ligação com ligante
asfáltico convencional
Especificação de Serviço

Este documento define a sistemática a ser empregada na aplicação na pintura de ligação sobre uma superfície de uma camada
de base ou entre camadas asfálticas.
São também apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, inclusive plano de amostragem e
de ensaios, condicionantes ambientais, controle da qualidade, condições de conformidade e não conformidade e os critérios de
medição dos serviços.

DNIT 147_2010_ES –
SUBS DNER-ES
309_1997

Pavimentação asfáltica –
Tratamento superficial
duplo com ligante
asfáltico convencional
Especificação de Serviço

Este documento define a sistemática a ser empregada na execução do revestimento de pavimento do Tipo Tratamento
Superficial Duplo (TSD), utilizando ligante asfáltico convencional.
São também apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, inclusive plano de amostragem e
de ensaios, condicionantes ambientais, controle da qualidade, condições de conformidade e não conformidade e os critérios de
medição dos serviços.

DNIT 031/2006 – ES
Pavimentação flexíveis –
Concreto asfáltico
Especificação de Serviço

Este documento define a sistemática a ser empregada na execução de camada de pavimento flexível de estradas de rodagem,
pela confecção de mistura asfáltica a quente em usina apropriada utilizando ligante asfáltico agregados e material de
enchimento (filer).
Estabelece os requisitos concernentes aos materiais, equipamentos, execução e controle de qualidade dos materiais
empregados, além das condições de conformidade e não conformidade e de medição dos serviços.

DNIT 085/2006 – ES

Demolição e remoção de
pavimentos: asfáltico ou
concreto
Especificação de Serviço

Este documento define a sistemática a ser adotada na execução dos serviços de recuperação e desconstituição dos
pavimentos em obras-de-arte especiais. Descreve os procedimentos para a inspeção e avaliação do pavimento existente e as
alternativas de sua recuperação ou remoção. Também trata do manejo ambiental, da inspeção e dos critérios de medição.

Quadro 6: Normas de sinalização e obras complementares.

Nome Descrição Resumo

DNER-ES 144/1985 Defensas Metálicas
Este Norma dispõe sobre especificações de serviço destinados à instalação de defensas metálicas às margens das rodovias.
Faz referência a normas complementares e ao equipamento mínimo necessário à execução do serviço. Enumera o
posicionamento das defensas e especifica disposições construtivas, inclusive com desenhos técnicos, para cada situação
considerada. Instrui quanto ao orçamento dos serviços de instalação, sua medição e forma de pagamento.

DNER EM 372/2000 Material Termoplástico Este documento apresenta as características exigidas para material termoplástico para sinalização horizontal rodoviária, além
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Nome Descrição Resumo
para sinalização
horizontal rodoviária

dos critérios a serem adotados para aceitação e rejeição.

DNIT 100/2009 - ES

Obras complementares –
Segurança no tráfego
rodoviário – Sinalização
horizontal
Especificação de serviço

Este documento define a sistemática empregada em projetos na execução de serviços de sinalização horizontal em rodovias
federais.
São também apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, inclusive planos de amostragem
e de ensaios, condicionantes ambientais, controle de qualidade, condições de conformidade e não conformidade e os critérios
de medição dos serviços.

DNIT 101/2009 –ES

Obras complementares –
Segurança no Tráfego
rodoviário – Sinalização
vertical
Especificação de Serviço

Este documento define a sistemática empregada na execução dos serviços de sinalização vertical em rodovias.
São também apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, inclusive planos de amostragem
e de ensaios, condicionantes ambientais, controle de qualidade, condições de conformidade e não conformidade e os critérios
de medição dos serviços.

DNIT 110/2009 – ES

Obras complementares –
Segurança no Tráfego
rodoviário – Execução de
barreiras de concreto
Especificação de serviço

Este documento define a sistemática a ser empregada nos serviços de execução de concreto em rodovias.
São também apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, inclusive planos de amostragem
e de ensaios, condicionantes ambientais, controle de qualidade, condições de conformidade e não conformidade e os critérios
de medição dos serviços.

Quadro 7: Normas de meio ambiente.

Nome Descrição Resumo

DNIT070_2006_PRO

Condicionantes
Ambientais das áreas de
uso de obras
Procedimentos

Este documento define os procedimentos para o desenvolvimento de atividades pertinentes à execução de obras rodoviárias
com vistas ao atendimento nas chamadas áreas de uso de obras. São apresentados os procedimentos, aqui designados como
condicionantes ambientais, genéricos e específicos relativo ao canteiro de obras, instalações industriais e equipamentos,
desmatamento e limpeza do terreno, caminhos de serviço, jazidas e caixas de empréstimo, aterros, cortes e bota-foras,
drenagem, obras de arte e obras complementares. É igualmente mencionada a inspeção e o controle.

DNIT071_2006_ES

Tratamento ambienta de
áreas de uso de obras do
passivo ambiental de
áreas consideradas
planas ou de pouca
declividade por
vegetação herbácea
Especificação de Serviço

Este documento define a sistemática para ser usada no tratamento ambiental de áreas afetadas pelo uso ou pela implantação
de obras rodoviárias e do passivo ambiental de áreas classificadas como planas ou de baixa declividade. Descreve o método
conhecido como revegetação ambiental. Trata ainda de controle e inspeção, medição e pagamento.

DNIT072_2006_ES Tratamento Ambiental de Este documento define a sistemática para ser usada no tratamento ambiental de áreas afetadas pelo uso ou degradadas pela
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Nome Descrição Resumo
áreas de uso de obras e 
do passivo ambiental de 
áreas íngremes ou 
de difícil acesso 
pelo processo de 
revegetação herbácea
Especificação de serviço

implantação de obras rodoviárias e do passivo ambiental de áreas degradadas pela implantação de obras rodoviárias e do
passivo ambiental de áreas classificadas como íngremes ou de difícil acesso. Trata ainda do controle e inspeção, medição e
pagamento. Inclui um álbum de fotografias.

DNIT073_2006_ES

Tratamento Ambiental de
áreas de uso de obras e
do passivo ambiental de
áreas consideradas
planas ou de pouca
declividade por
revegetação arbórea e
arbustiva
Especificação de serviço

Este documento define a sistemática para ser usada no tratamento ambiental de áreas afetadas pelo usou pela implantação de 
obras rodoviárias e do passivo ambiental de áreas classificadas planas ou de baixa declividade. Descreve o método conhecido 
com revegetação arbórea e arbustiva.

DNIT074_2006_ES

Tratamento ambiental de
taludes e encostas por
intermédio de dispositivos
de controle de processos
erosivos.
Especificação de serviços

Este documento define e fixa a sistemática do tratamento ambiental de superfícies de taludes de corte, aterros e encostas a
montante e da rodovia, de modo a reduzir custos de manutenção e controlar processos erosivos. Descreve os métodos da
chamada bioengenharia. Traz informações sobre controle, medição e pagamento. Inclui também um álbum de fotografias e
ilustrações.

DNIT075_2006_ES

Tratamento ambiental os
taludes com solos
inconsistentes
Especificação de serviços

Este documento define e fixa a sistemática do tratamento ambiental de superfícies de taludes de cortes que apresentam solos
inconsistentes ou pedras soltas, oferecendo riscos à segurança dos usuários. Descreve métodos tais como imprimação
asfáltica, revestimento de argamassa, de concreto projetado, ancoragem de tela metálica e vigamentos de concreto armado.
Traz informações sobre controles, medições e pagamentos.

DNIT076_2006_ES

Tratamento ambiental
acústico das áreas
lindeiras da faixa de
domínio
Especificação de serviço

Este documento define a sistemática para ser usada no tratamento acústico das áreas lindeiras da faixa de domínio, por meio
de cercas vivas ou barreiras acústicas vegetais ou artificiais. Traz informações sobre controle, medição e pagamento.

DNIT077_2006_ES.
Cerca viva ou de tela
para proteção da fauna
Especificação de serviços

Este documento define a sistemática da proteção a fauna que circula ao longo de corredores ecológicos interceptados pela
rodovia, com o objetivo de evitar atropelamentos e acidentes rodoviários. Traz informações sobre controle, medição e
pagamento.
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Nome Descrição Resumo

DNIT078_2006_PRO

Condicionantes
ambientais pertinentes à
segurança rodoviária na
fase de obras
Especificação de serviços

Este documento define procedimentos para o condicionamento ambiental referente à segurança rodoviária dos usuários da via
e das comunidades lindeiras aos segmentos em fase de obras. São apresentados critérios de implantação de sinalização de
advertência associados a uma campanha social e de educação ambiental, além dos critérios de controle, inspeções, medição e
pagamento.

DNIT102_2009_ES

Proteção do corpo
estradal – Proteção
Vegetal
Especificação de serviços

Este documento define a sistemática empregada na execução de serviço de proteção vegetal de taludes de rodovias, de
caixas de empréstimos, de bota-foras e de áreas de jazidas de solo, sejam estas áreas planas, de reduzida declividade ou de
acentuada declividade.
São também apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, inclusive plano de amostragem e
de ensaios, condicionantes ambientais, controle de qualidade, condições de conformidade e não conformidade e os critérios de
medição dos serviços.

Manual para Atividades
Ambientais Rodoviárias.

Manual para Atividades
Ambientais Rodoviárias

Após discorrer sobre os tópicos de
natureza histórica, legal e institucional, o Manual se detém na abordagem dos aspectos
metodológicos, cobrindo toda a gama das atividades inerentes ao tratamento ambiental
propriamente dito e privilegiando os critérios e as práticas que, de uma forma geral, vêm
sendo ordinariamente aplicados pelo DNIT no trato da questão ambiental.

Manual Rodoviário de
Conservação
Monitoramento e
Controles Ambientais

Manual Rodoviário de
Conservação,
Monitoramento e
Controles Ambientais.

O presente trabalho compreende os seguintes itens:
- Comentários sobre a terminologia, abrangendo: Terminologia concentrada e Terminologia básica;
- Gerenciamento Ambiental, abrangendo: Atividades Ambientais, Plano de Gerenciamento Ambiental e Monitoramento
Ambiental;
- Monitoramento na fase de obras (implantação, conservação e restauração); abrangendo: Instalação do Canteiro e
Desmobilização, Desmatamento e Limpeza do Terreno, Caminhos de Serviço e Terraplanagem, Empréstimos e Bota-fora;
- Monitoramento na fase de operação, abrangendo: Poluição do Ar, Poluição de Água, Ruídos, Vibrações, Segurança da
Comunidade e IAS Passíveis de Monitoramento.

Instruções de Proteção
Ambiental das Faixas de
Domínio e Lindeiras das
Rodovias Federais

Instruções de Proteção
Ambiental das Faixas de
Domínio e Lindeiras das
Rodovias Federais.

Esta Instrução de Proteção Ambiental objetiva o tratamento paisagístico e ambiental das faixas de domínio e lindeiras das
rodovias federais, mediante a implantação de arborização adequada, de forma a harmonizar o campo visual e colaborar para
que a rodovia se integre na paisagem e transmita conforto e segurança aos usuários.
Em termos específicos, este programa tem os seguintes objetivos:
a) Auxiliar na manutenção e no enriquecimento da cobertura vegetal ao longo da faixa de domínio, recompondo na medida do
possível pequenas amostras de vegetação nativa;
b) Promover a recomposição das formações ciliares na faixa de domínio, reconstituindo corredores, ecológicos existentes e
oferecendo proteção adicional contra o assoreamento e condições propícias à fauna aquática e terrestre;
c) Contribuir com a segurança rodoviária utilizando o potencial da vegetação como sinalização viva, como barreira vegetativa
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Nome Descrição Resumo
na segurança rodoviária, pois o plantio de módulos de arbustos servem como buchas para redução da velocidade dos
veículos, que por acidente rodoviário saem da pista em direção a parte livre da faixa de domínio.
d) Como medida compensatória da perda do patrimônio biótico das áreas de uso do canteiro de obras, devido ao
desmatamento necessário em obras rodoviárias.
e) Como barreira vegetativa na redução do run-off da drenagem superficial de proteção do corpo estradal.

Diretrizes Básicas Para
Elaboração de Estudos e
Programas Ambientais
Rodoviários

Diretrizes básicas para
elaboração de estudos e
programas ambientais
rodoviários
Escopos
básicos/instruções de
serviço

O presente documento, tendo por finalidade definir e especificar a sistemática a ser adotada na elaboração e execução dos
mencionados Estudos Ambientais e do Plano Básico Ambiental, contém inicialmente uma abordagem descritiva e conceitual
contemplando, de forma sumária e objetiva, os tópicos de cunho fundamental cujo entendimento se torna necessário para a
aplicação corrente das Diretrizes em foco.

Manual de Vegetação
Rodoviária Volume 1

Manual de vegetação
rodoviária
Volume 1 2009
Implantação e
recuperação de
revestimentos vegetais
rodoviários

Almeja o DNIT suprir lacunas existentes no tratamento ambiental pelo revestimento vegetal das áreas de uso, do canteiro de
obras e do passivo ambiental, nas quais são considerados os procedimentos e técnicas de reabilitação ambiental, e em sua
própria faixa de domínio e nos acessos à mesma, nos quais são implantados o paisagismo e a sinalização viva, como
reintegração ao meio ambiente circundante, atividades estas inerentes ao empreendimento rodoviário, em qualquer de suas
fases do seu ciclo de vida.

Manual de Vegetação
Rodoviária Volume 2

Manual de vegetação
rodoviária
Volume 2 2009
Implantação e
recuperação de
revestimentos vegetais
rodoviários

Almeja o DNIT suprir lacunas existentes no tratamento ambiental pelo revestimento vegetal das áreas de uso, do canteiro de
obras e do passivo ambiental, nas quais são considerados os procedimentos e técnicas de reabilitação ambiental, e em sua
própria faixa de domínio e nos acessos à mesma, nos quais são implantados o paisagismo e a sinalização viva, como
reintegração ao meio ambiente circundante, atividades estas inerentes ao empreendimento rodoviário, em qualquer de suas
fases do seu ciclo de vida.
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2.2.7. Previsão de Ampliações do Sistema

O Contorno Norte de Curitiba é um empreendimento de ampliação do sistema rodoviário, em pista dupla, com extensão 
aproximada de 11,7 quilômetros em cada um dos sentidos (totalizando 23,4 quilômetros.

A ampliação inclui obras de ligação local que conectará as rodovias BR-116, BR-476 e PR-417, contemplada no 
Programa de Exploração do Lote 6 de Concessão de Rodovias Federais, sob responsabilidade da Concessionária 
Autopista Régis Bittencourt e atenderá a região Metropolitana de Curitiba.

No momento não há previsão de novas ampliações após a implantação do Contorno Norte de Curitiba.

2.2.8. Planta Planialtimétrica do Empreendimento

Apresentada no item 2.5 (página 61, Alternativa 1.

2.2.9. Mão-de-Obra Estimada

Seguem informações da mão de obra esperada para o período de obras.

Figura 6: Organograma de obras.
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Figura 7: Histograma de mão-de-obra indireta.
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2.2.10. Possíveis Áreas de Apoio

O projeto de engenharia em desenvolvimento prevê até o momento que será necessário para a execução da obra o
emprego de canteiro de obras principal e alguns canteiros secundário de apoio, para atendimento as normativas do
DNIT como canteiro avançado para OAE, canteiro avançado para central de Pavimento, etc.

O canteiro de obras principal utilizará as premissas da nova tabela SICRO/DNIT, com as instalações de escritório,
alojamento, laboratório, oficina (e os demais elementos necessários) e outro canteiro para as interseções.

Apresenta-se a seguir o projeto da edificação do canteiro de obras conforme previsto no DNIT, 2018.
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Figura 8: Projeto de Canteiro da Obra para Construção ou Restauração Rodoviária conforme previsto no DNIT, 2018.
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Figura 9: Projeto de Canteiro da Obra de OAE conforme previsto no DNIT, 2018.
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O projeto de engenharia em desenvolvimento prevê até o momento que será necessário, para a execução da obra, a
execução de caminhos de serviços, essas seguiram as especificações de serviço previsto em norma, incluindo a DNIT
105/2009.
Não há até o momento informações adicionais para as demais obras de apoio. Estas informações estarão em projeto de
engenharia a ser apresentado na fase de licença de instalação do empreendimento.

2.2.11. Volumes Relativos às Obras de Terraplanagem

Apresentado no Quadro 11 (página 88), Alternativa 1.

2.2.12. Sistemas de Drenagem e de Proteção Superficial

Para o sistema de drenagem será dimensionado atendendo os normativos prevendo, para Bueiros, canais ou galerias o
tempo de recorrência entre 10 a 20 anos, protegendo os taludes evitando os processos erosivos.

2.2.13. Intervenções Necessárias à Implantação do Empreendimento

Compreende as áreas que sofrerão intervenções diretas em função das atividades inerentes ao empreendimento.
Desta maneira, delimita-se como Área Diretamente Afetada (ADA), a faixa de domínio projetada.
A faixa de domínio projetada possui 80 metros de largura (40m para cada lado), havendo ao longo do traçado variações
que ocorrem em virtude da área necessária para a execução dos cortes e aterros com grandes alturas e, por
consequência, a largura das linhas de offsets ultrapassam os 80 metros normais. Essas variações podem ocorrem
também nas áreas de instalação de viadutos, rotatórias, acessos e outras atividades da obra necessárias ao
desenvolvimento do projeto.
Considera-se também para ADA, embora sejam locais previstos e passíveis de alteração em função dos interesses
comerciais que envolvem questões de logística e o financeiro da obra, os canteiros de obra e de instalações industriais
(britagem e usinas), áreas de bota-fora, jazidas e caminhos de serviços. Estes locais devem possuir licenciamento
ambiental específico assim que definidos e/ou confirmados os locais e grau de intervenção e a metodologia de
exploração e de recuperação ambiental da área afetada.

PARA ESCAVAÇÕES DE CORTES
O projeto de terraplenagem foi desenvolvido com base nas conclusões práticas de todos os estudos procedidos visando
definir as condições de implantação do contorno.
Foi fundamentado na geometria do corpo estradal estabelecida pelo projeto geométrico e nas características físicas e
morfológicas da região, sendo que, na próxima fase de desenvolvimento do projeto será consubstanciadas por estudos
geotécnicos.
Em resumo, a geometria dos taludes de corte na atual fase do desenvolvimento do projeto são:

• Inclinação dos taludes de corte em solo - 1:1 (V:H);
• Inclinação dos taludes de corte em rocha - 8:1 (V:H);
• Adoção de banqueta com largura entre 3,0 e 4,0m para taludes com altura superior a 8,0m (para cortes);
• Banquetas com inclinação de 10% para dentro do maciço, onde um dispositivo de drenagem poderá coletar e 

canalizará a água até o deságue.

Para todas as obras a implantar serão seguidas as normas construtivas do DNIT.

PARA COMPACTAÇÃO DE ATERROS
O projeto de terraplenagem foi desenvolvido com base nas conclusões práticas de todos os estudos procedidos em
vista à definição das condições de implantação do contorno.
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Foi fundamentado na geometria do corpo estradal estabelecida pelo projeto geométrico e nas características físicas e
morfológicas da região, sendo que, na próxima fase de desenvolvimento do projeto será consubstanciadas por estudos
geotécnicos.
Em resumo, a geometria dos taludes de aterro na atual fase do desenvolvimento do projeto são:

• Inclinação dos taludes de aterro - 1:1,5 (V:H);
• Adoção de banqueta com largura entre 3,0 e 4,0m para taludes com altura superior a 8,0m (aterros);
• Banquetas com inclinação de 10% para dentro do maciço, onde um dispositivo de drenagem poderá coletar e 

canalizará a água até o deságue.

Para todas as obras a implantar serão seguidas as normas construtivas do DNIT.

PARA ATERROS NOS ENCONTROS DE PONTES
Os aterros nos encontros das pontes serão executados até sua cota final e deverão permanecer assim por um período
até que haja o adensamento do solo mole saturado sob o aterro, onde for necessário. Desta forma haverá um
acréscimo de resistência do material de fundação resultando em fatores de segurança adequados. Também serão
minimizados os recalques e principalmente as deformações horizontais evitando assim que as fundações fiquem
sujeitas a esforços horizontais decorrentes do aterro.
Em resumo, os estudos de estabilidade de taludes indicaram a seguinte geometria para os taludes de aterro:

• Inclinação dos taludes de aterro - 1:1,5 (V:H);
• Adoção de banqueta com largura entre 3,0 e 4,0m para taludes com altura superior a 8,0m (para cortes);
• Banquetas com inclinação de 10% para dentro do maciço, onde um dispositivo de drenagem poderá coletar e 

canalizará a água até o deságue.

PARA ATERROS NOS ENCONTROS DE VIADUTOS
Os aterros nos encontros dos viadutos serão executados até sua cota final e deverão permanecer assim por um período
até que haja o adensamento do solo mole saturado sob o aterro, onde for necessário. Desta forma haverá um
acréscimo de resistência do material de fundação resultando em fatores de segurança adequados. Também serão
minimizados os recalques e principalmente as deformações horizontais evitando assim que as fundações fiquem
sujeitas a esforços horizontais decorrentes do aterro.
Em resumo, os estudos de estabilidade de taludes indicaram a seguinte geometria para os taludes de aterro:

• Inclinação dos taludes de aterro - 1:1,5 (V:H);
• Adoção de banqueta com largura entre 3,0 e 4,0m para taludes com altura superior a 8,0m (para cortes e 

aterros);
• Banquetas com inclinação de 10% para dentro do maciço, onde um dispositivo de drenagem poderá coletar e 

canalizará a água até o deságue.

Para todas as obras a implantar serão seguidas as normas construtivas do DNIT.

PARA ATERROS EM SOLOS MOLES E/OU DE BAIXA CAPACIDADE
Nos locais onde houver ocorrência de solos compressíveis (solos moles), estes serão removidos e serão transportados
e compactados nas áreas de DME - Depósito de Material Excedente.
Para a substituição dos solos compressíveis foi prevista a utilização de material drenante (areia) sobre manta geotêxtil.
A aplicação da manta visa favorecer o processo de adensamento e evitar a contaminação do material drenante.
Os materiais presentes no subleito que não atenderem aos parâmetros mínimos das Normas do DNIT serão
substituídos por materiais satisfatórios para utilização como acabamento de terraplenagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A EXECUÇÃO DE TALUDES DE CORTES E ATERROS
A execução da obra do contorno atenderá às especificações técnicas abaixo listadas.

 DNIT 104/2009 - ES - Terraplenagem - Serviços Preliminares;



35

35

 DNIT 105/2009 - ES - Terraplenagem - Caminhos de Serviço;
 DNIT 106/2009 - ES - Terraplenagem – Cortes;
 DNIT 107/2009 - ES - Terraplenagem – Empréstimos;
 DNIT 108/2009 - ES - Terraplenagem – Aterros.

REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL
Após as atividades preliminares de locação topográfica, remanejamento de interferências, sinalização de obra e desvios
de tráfego execução, serão realizadas as etapas de desmatamento, demolições e limpeza de terreno.
A limpeza e desmatamento tem como principal objetivo preparar o terreno para o início das obras de Terraplenagem e
facilitar o deslocamento de equipamentos, materiais e mão de obra.

ACESSOS E DESVIOS
Serão empregados acessos e desvios secundares para execução dos caminhos de serviço ao longo do contorno nos
locais onde se fizer necessário, esse caminhos estarão localizados ao longo da região Metropolitana de Curitiba,
legalmente instituídos ou não, de interligação do projeto e unidades de apoio.
Esses caminhos permitirão a ligação entre as jazidas e caixas de empréstimo, aterros, cortes e bota-foras, drenagem,
obras de arte e obras complementares, preparo do terreno, materiais, equipamentos, inclusive condicionantes
ambientais, controle de qualidade e condições de conformidade.

INTERVENÇÕES NOS RIOS
O empreendimento do Contorno Norte de Curitiba intercepta o rio Palmital na estaca 283 do projeto, nesse local está
prevista a transposição através de ponte permitindo assim a continuidade da obra.

INTERVENÇÕES EM PLACAS E SINALIZAÇÕES
A execução do empreendimento do Contorno Norte de Curitiba atenderá às especificações técnicas de segurança
abaixo listadas:

 DNER-ES 144/85 - Defensas Metálicas;
 DNER-EM 372/00 - Material termoplástico para sinalização horizontal rodoviária;
 DNIT 100/2009 - ES - Segurança no Tráfego Rodoviário - Sinalização Horizontal;
 DNIT 101/2009 - ES - Segurança no Tráfego Rodoviário - Sinalização Vertical;
 DNIT 110/2009 - ES - Segurança no Tráfego Rodoviário - Barreiras de Concreto;
 DNIT 102/2009 - ES - Proteção do Corpo Estradal - Proteção Vegetal;
 Código de Trânsito Brasileiro – CTB (LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997) e legislação

complementar;
 Resoluções do CONTRAN nº 39/98; 146/03, 214/06;
 Resolução 160/04 – que aprova a revisão do anexo II do Código de Trânsito Brasileiro;
 Resolução 180/05 – Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – 2007 - Volume I - Sinalização Vertical de

Regulamentação;
 Resolução 243/07– Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – 2007 - Volume II – Sinalização Vertical de

Advertência;
 Resolução 236/07– Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – 2007 - Volume IV – Sinalização Horizontal,
 Manual de Sinalização Rodoviária – DNIT/2010;
 Normas Técnicas - NBR-6971 – Defensas Metálicas – Projeto e Implantação;
 Normas Técnicas – NBR-6970 - Defensas metálicas zincadas por imersão a quente;
 Normas Técnicas - NBR 14428/2000 - Dispositivos de sinalização viária - Pórticos e semipórticos de

sinalização vertical zincados - Princípios para projeto;
 Normas Técnicas – NBR 14429/2000 - Dispositivos de sinalização viária - Pórticos e semipórticos de

sinalização vertical, zincados por imersão a quente – Requisitos;
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 Normas Técnicas - NBR-14.644/2007 - Sinalização vertical viária - Películas - Requisitos;
 Normas Técnicas – ABNT NBR 14723/2005 – Sinalização horizontal viária – Avaliação da retrorrefletividade;
 NBR- 14.885 - Segurança no tráfego - Barreiras de concreto;
 ABNT-NBR 7941/2011- Segurança no Tráfego – Dispositivo Antiofuscante.

2.2.14. Aumento do Fluxo Viário e de Pessoas Previstos

Para que se pudesse ter um cenário do fluxo de tráfego regional, bem como para se realizar uma análise do sistema de 
transporte regional e de suas perspectivas de mudança com a implantação do Contorno Norte de Curitiba, fez-se uso 
do Estudo de Tráfego para a Travessia das regiões transportas pelo empreendimento, elaborado pela Autopista Régis 
Bittencourt através da NK Engenharia de Transportes Ltda, Eng. Ind. Newton Walter Gava.
Conforme consta no referido Estudo de Tráfego, o mesmo apresenta os memoriais e os resultados dos estudos e 
simulações de desempenho realizados pela Autopista Litoral Sul, envolvendo a previsão da evolução do desempenho 
operacional futuro do sistema viário composto pela BR 116/PR e o Contorno Norte de Curitiba, após a implantação 
desse último.
Transcrevendo-se o que menciona o trabalho, foram montadas Matrizes de Origem e Destino (O/D de Viagens dos 
usuários atuais naquele trecho, com base em pesquisas de contagem de tráfego e de origem e destino, envolvendo 
dados de pesquisas existentes.
As análises de desempenho foram baseadas em simulações matemáticas realizadas através de aplicação de modelos 
de carregamento de redes, desenvolvidas com base nas características físicas e operacionais planejadas, envolvendo 
configurações alternativas para as interseções do Contorno com a BR 116 e com as rodovias do sistema rodoviário 
principal da região atravessada, quais sejam a BR-476 e a PR-417.
O Contorno Norte de Curitiba reduziria a distância de viagem entre a BR-277/BR-376 Oeste com a BR-116/PR Norte 
(segmento da Autopista Régis Bittencourt).
Além disso, O Contorno Norte poderá constituir uma rota alternativa, já congestionada, à travessia da área urbana de 
Curitiba, seja pela BR-277, seja pela BR-376 (Avenida das Torres, seja pela BR-476/116 (Estrada da Ribeira/Linha 
Verde, beneficiando os fluxos da BR-277 Leste e da Rodovia do Xisto (BR-476 em suas trocas de viagens com as 
rodovias do Norte/Noroeste da área metropolitana, como a BR-090, BR-092, PR-417 (Rodovia da Uva, assim como os 
municípios da região Norte da Grande Curitiba.
Caso as projeções e estimativas de tráfego se confirmem, foram obtidos os níveis de serviços operacionais da solução 
de projeto proposta sendo verificado que atende os níveis de serviço operacionais, apresentando níveis de serviço “A”, 
“B” e “C”. Demonstrando a viabilidade técnica do projeto proposto.
Quanto ao fluxo de pessoas na fase de instalação, ver item 2.2.9, página 28.
Com relação ao fluxo de equipamentos, segue relação e quantidade de equipamentos previstos.

Tabela 1: Quantidade de equipamentos previstos por mês para as obras de implantação do Contorno Norte de Curitiba.

EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS MÁXIMO DE EQ. X MÊS

Escavadeira 30t 6

Carregadeira 3

Caminhão basculante 20

Trator de esteira 8

Perfuratriz estaca raiz 2

Perfuratriz desmonte de rocha 1

Motoniveladora 6

Trator agrícola + grade 12

Rolo pé de carneiro 12
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EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS MÁXIMO DE EQ. X MÊS

Rolo liso 3

Rolo de pneus 5

Caminhão pipa 10

Recicladora 1

Distribuidor de cimento 1

Bobcat com vassoura 1

Vibroacabadora 2

Bate-estacas 1

Caminhão espargidor 1

Veículo adm. - sedan 7

Veículo adm. - pick-up 4

2.2.15. Demandas de Modificações e Remodelação Urbana e Viária Local

A rodovia a ser implantada terá 11,750km, e será da classe 1A, com controle de acessos, tendo três pontos de acessos,
em três dispositivos, sendo um de conexão com o ramal de Atuba (BR 116), um com a intercessão com a estrada da
Ribeira e o trevo final com a rodovia da Uva(PR 417), este controle se faz necessário para evitar que rapidamente este
seguimento seja uma via urbana local, perdendo sua característica principal de ligação regional com fluidez, diminuindo
o tempo de viagem e disciplinando, parte do tráfego que atualmente utiliza de vias locais para o deslocamento.

2.2.16. Interceptação pelo Empreendimento à outras Estruturas

O empreendimento do Contorno Norte de Curitiba intercepta os seguintes pontos:

 Interseção no km 83 acesso a Colônia Faria, Rodovia BR-116 – nesse local é o início do Contorno Norte de
Curitiba e está previsto a construção de um trevo em desnível;

 Rua Florindo Trevisan – nesse local está prevista a construção de uma passagem em desnível tipo galeria;
 Interseção com a rodovia BR-476/PR (Estrada da Ribeira) – nesse local está prevista a construção de um trevo

completo em desnível;
 Rio Palmital (estaca 283) – nesse local está prevista a transposição através de ponte;
 Rua Ângelo F. Dalpra – nesse local está prevista a construção de uma passagem em desnível tipo galeria;
 Rua Pedro Ossoski / Rua Francisco Bagio – nesse local está prevista a construção de uma passagem em

desnível tipo galeria;
 Av. Santos Dumont – nesse local está prevista a construção de uma passagem em desnível tipo galeria;
 Interseção no km 276, da PR-417 (Rodovia da Uva), conexão com a PR-418 – nesse é o final do Contorno

Norte de Curitiba e está prevista a construção de um trevo em desnível.
Para a fase licenciamento de instalação, com o avançar do projeto de engenharia, essa informação será detalhada
(conforme informado no item 2.2.5, página 19.

2.2.17. Ações Previstas e Respectivas Normas

Informações obtidas no item 2.2.6, página 20.
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2.2.18. Outras Informações Técnicas Importantes

Outras informações técnicas importantes, caso necessário, devem ser apresentadas na próxima fase do projeto (LI).

2.3. LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Rodovia: Contorno Norte de Curitiba (km 83 = km10,0 atual Acesso Norte de Curitiba / BR-116/PR) apresentado
tem uma extensão de 11,785 km com os seguintes destaques:

a. Início do Contorno Norte de Curitiba: Trevo Completo – Interseção no km 83 acesso a Colônia Faria,
Rodovia BR-116.

b. Passagem em desnível tipo galeria - Rua Florindo Trevisan.
c. Trevo em Desnível Completo - Interseção com a rodovia BR-476/PR (Estrada da Ribeira).
d. Passagem em desnível tipo galeria - Rua Ângelo F. Dalpra.
e. Passagem em desnível tipo galeria - Rua Pedro Ossoski / Rua Francisco Bagio.
f. Passagem em desnível tipo galeria - Av. Santos Dumont.
g. Final do Contorno Norte de Curitiba: Trevo Completo - Interseção no km 276, da PR-417 (Rodovia da Uva),

conexão com a PR-418, dispositivo em desnível.
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Figura 10: Localização dos destaques do Contorno Norte de Curitiba – Início / Final / Trevos / Passagens em desnível.

Fonte: Arteris Régis Bittencourt.

Na sequência é apresentado informações mais detalhadas dos locais destaques e ao final será apresentado mapa de
localização do empreendimento.

2.3.1. Descritivo

a. Início do Contorno Norte de Curitiba - Trevo em Desnível Completo: km 83 acesso a Colônia Faria

O projeto funcional apresenta uma solução adequada para o local, aproveitando os investimentos iniciais, considerando
o trevo em desnível existente, descartando sua demolição e propõem intervenções com o intuito de melhorar sua
capacidade, garantindo os níveis de serviço e tornando-o mais seguro aos usuários, eliminando os cruzamentos de
faixas, atualmente existentes e garantindo, assim como um trevo completo, todos movimentos. A solução também evita
o que comumente ocorre em um trevo completo que é o curto espaço de entrelaçamento entre os ramos (loppings)
sobre a Obra de Arte Especial (OAE), neste caso e paralelo a pista.

Figura 11: Trevo Existente km 83 – BR-116.

Fonte: Arteris Régis Bittencourt.
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Outros aspectos que foram considerados para a solução proposta:
1. Evitar os inúmeros casos de desapropriações de empresas alocadas no alinhamento de dois ramos do trevo

existente;
2. A postura de evitar muitas intervenções no local que resultariam em desapropriações, diminui o impacto, busca

facilitar a aceitação da população local;
3. O aproveitamento da concepção original do dispositivo existente permite que os ramos direcionais desloquem

os movimentos de retorno e fiquem distantes da rodovia, convergindo os movimentos para um ponto de
entrada e um de saída para a rodovia de ambos os lados;

4. Menor impacto na remoção das interferências do local, principalmente, as redes de distribuição elétrica, para
diminuir os impactos na vizinhança;

5. Com esta postura de adequação e com a implantação de ramos devidamente dimensionados, o trevo existente
tornasse mais seguro e traz benefícios ao sistema viário;

6. Com a implantação do Contorno, há a necessidade de implantação de uma Rua lateral para conectar e dar
acesso seguro ao fragmento urbano que se situará a esquerda do Contorno, conectando as ruas Antônio
Gentil e Carmen Zanon. A mesma situação é prevista a direita do dispositivo com a Rua lateral conectando o
viário a Rua Pedro Berlesi.

O presente dispositivo contará com:

 Quatro alças direcionais, resultando em quatro pontos de conexão com a BR-116, sendo um ponto de entrada
e um ponto de saída, em ambos os lados da BR 116/PR, evitando os loopings com velocidades mais baixas
com relação aos direcionais, de 40km/h;

 Duas ruas laterais que conectam e direcionam o fluxo do fragmento urbano do lado esquerdo e direito do
Contorno, onde há a presença de vários galpões industriais;

 Duas OAE’s existentes sobre pista simples com dimensão de 9,00m X 45,00m.

b. Passagem em desnível tipo galeria - Rua Florindo Trevisan.

A Rua Florindo Trevisan é a primeira das quatro passagens em desnível.

Esta via foi contemplada para manter a funcionalidade do viário local, sendo uma ligação suburbana, conectando a
Colônia Faria ao tecido urbano próximo, contido neste, os bairros Jardim Guaraituba e Jardim Anaí entre outros.

A manutenção desta ligação que reduz o tempo de viagem por vias locais, evitando que parte do fluxo acesse a BR
116/PR ou ao futuro Contorno Norte de Curitiba, criando a ocorrência de sobrepor o tráfego local com o tráfego de
longa distância, situação indesejável do ponto de vista da segurança viária.
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Figura 12: Ligação Colônia Faria com tecido urbano consolidado.

Fonte: Arteris Régis Bittencourt.

Figura 13: Rua Florindo Trevisan.

Fonte: Arteris Régis Bittencourt.
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c. Trevo em Desnível Completo - Interseção com a rodovia BR-476/PR.

O trevo em desnível completo de interseção com a BR 476, será inserido entre dois dispositivos em nível, em trecho
urbano em fase de consolidação.

A rodovia BR 476 tem características urbanas, neste trecho e deve operar com velocidade compatível com o trecho
urbano, segundo O CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito - 2007), órgão máximo do SNT(Sistema Nacional de
Trânsito), onde estabelece que a velocidade máxima permitida para vias rurais (rodovias), que em trechos onde a
rodovia rural atravessa trechos urbanos cujas as características operacionais sejam similares as de vias urbanas,
devem ser classificadas como tais, a velocidade máxima de operação desta rodovia neste trecho é de 60km/h, em
conformidade ao estabelecido.

Figura 14: BR 476 – local em fase de consolidação urbana.

Fonte: Arteris Régis Bittencourt.

Figura 15: Sinalização com Velocidade de Operação - 60km/h.

Fonte: Arteris Régis Bittencourt.
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O dispositivo completo com quatro pétalas contará com:

 Quatro alças direcionais atendendo a velocidade de 60km/h, eventuais adequações foram realizadas para
mitigar o impacto em áreas urbanas, com velocidade mais restrita;

 Quatro alças semidirecionais (looping) atendendo a velocidade de 40km/h, eventuais adequações foram
realizadas para mitigar o impacto em áreas urbanas, com velocidade mais restrita;

 Duas OAE’s sobre pista simples, conforme preconizado no PER, com dimensão de 12,80m X 42,00m.

d. Passagem em desnível tipo galeria - Rua Ângelo F. Dalpra.

A Rua Ângelo Falavinha Dalprá é a segunda das quatro passagens em desnível.

Esta via foi contemplada por ser a principal, e praticamente, a única com alguma capacidade de acesso ao Bairro das
Graças e a ligação com a BR 476.

Figura 16: Acesso ao Bairro Das Graças pela BR476.

Fonte: Arteris Régis Bittencourt.

Figura 17: Rua Ângelo Falavinha Dalprá.

Fonte: Arteris Régis Bittencourt.
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Figura 18: Calha da Rua Ângelo Falavinha Dalprá.

Fonte: Arteris Régis Bittencourt.

e. Passagem em desnível tipo galeria - Rua Pedro Ossoski / Rua Francisco Bagio.

A Rua Pedro Ossoski / Rua Francisco Bagio é a terceira das quatro passagens em desnível.

Esta via foi contemplada por ser o acesso ao cemitério Memorial Parque das Araucárias e a várias propriedades rurais,
dentre elas as áreas da fazenda da Embrapa.

Figura 19: Área Embrapa.

Fonte: Arteris Régis Bittencourt.
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Figura 20: Área Cemitério (delimitação estimada) e a projeção do Contorno Norte de Curitiba.

Importante informar que o empreendimento deverá atingir parte da atual área do cemitério, até então onde não há 
locação de jazigos. O empreendedor, durante o avançar do desenvolvimento do projeto de engenharia, deverá tratar 
com a administração do cemitério quanto as intervenções previstas e as soluções voltadas aos empreendimentos.

Figura 21: Rua Pedro Ossoski / Francisco Bagio.

Fonte: Arteris Régis Bittencourt.



46

46

f. Passagem em desnível tipo galeria - Av. Santos Dumont.

A Avenida Santos Dumont, conhecida como a antiga estrada de Colombo é a quarta das quatro passagens em desnível.

Esta via foi contemplada por ser importante ligação entre bairros e a BR 476 com a PR 417, paralelo ao Contorno Norte 
de Curitiba.

Figura 22: Avenida Santos Dumont.

Fonte: Arteris Régis Bittencourt.

Figura 23: Av. Santos Dumont - Sinalização com Velocidade de Operação - 30km/h.

Fonte: Arteris Régis Bittencourt.
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Figura 24: Ligação entre a PR-417 (Estrada da Uva) e a BR-476.

Fonte: Arteris Régis Bittencourt.

g. Final do Contorno Norte de Curitiba: Trevo em Desnível Completo - Interseção no km 276, da PR-417
(Rodovia da Uva), conexão com a PR-418, dispositivo em desnível.

Figura 25: Dispositivo Existente em Nível

Fonte: Arteris Régis Bittencourt.
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Figura 26: PR-417 - Sinalização com Velocidade de Operação - 40km/h.

Fonte: Arteris Régis Bittencourt.

O dispositivo completo com quatro pétalas contará com:

 Quatro alças direcionais atendendo a velocidade de 60km/h, eventuais adequações foram realizadas para
mitigar o impacto em áreas urbanas, com velocidade mais restrita,

 Quatro alças semidirecionais (looping) atendendo a velocidade de 40km/h, eventuais adequações foram
realizadas para mitigar o impacto em áreas urbanas, com velocidade mais restrita,

 Uma OAE em pista simples com dimensão de 17,50m X 60,00m.
Na sequência é apresentado o mapa de localização do empreendimento.
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2.4. HISTÓRICO DO EMPREENDIMENTO

Em relação ao histórico do processo de licenciamento ambiental, a regularização ambiental do empreendimento
Contorno Norte de Curitiba teve seu início junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Ambientais
Renováveis (IBAMA), em 2008, mesmo ano de início de concessão da Autopista Régis Bittencourt. Especificamente
seu processo de licenciamento foi iniciado em 01/12/2008, após o preenchimento pela Autopista Regis Bittencourt da
Ficha de Solicitação de Abertura de Processo.

Em 2009 foi emitido pelo IBAMA o Termo de Referência (TR) para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).

O histórico detalhado do processo de licenciamento ambiental do empreendimento poderá ser visto no Quadro 9
apresentado mais adiante neste documento.
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Figura 27: Alternativas locacionais do EIA/RIMA apresentado ao IBAMA em agosto/2012.

Fonte: Consiliu, 2012.
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Em 13/08/2015 foi emitido o Ofício nº 02001.009051/2015-15 DILIC/IBAMA, o qual encerrou e arquivando o processo.

Ainda, o citado ofício do IBAMA informa sobre a expedição do Decreto Federal nº 8437/2015, o qual remeteu aos
órgãos estaduais de licenciamento ambiental o licenciamento de empreendimentos como o Contorno Norte de Curitiba.
Informa também que, “caso seja de interesse do empreendedor em dar prosseguimento ao licenciamento do Contorno
de Curitiba, o mesmo deverá requerê-lo juntamente ao IAP/PR”.

Conforme orientação dada pelo IBAMA, em sua última manifestação de seu processo de licenciamento do Contorno
Norte de Curitiba, em 2019 foi reiniciado o licenciamento ambiental, agora na abrangência estadual, junto ao Instituto
Água e Terra (IAT), processo que se desenvolve atualmente.

O Quadro 9 apresenta detalhamento do histórico do processo de licenciamento ambiental do empreendimento Contorno
Norte de Curitiba, apresentando a relação formal das entidades envolvidas, consultadas e manifestantes. Já o Quadro 8
que segue, de modo auxiliar o entendimento do Quadro 9, apresenta a identificação de boa parte dessas entidades e
suas siglas.

Quadro 8: Entidades participantes do processo histórico de licenciamento ambiental.

Nome Sigla

Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT

Assembleia Legislativa do Paraná ALP

Autopista Régis Bittencourt ARB

Câmara Municipal de Colombo/PR CMC*

Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba COMEC

Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná DER - PR

Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Superintendência Regional do Paraná DNIT - PR

Emily Empreendimentos Imobiliários Ltda. EEI*

Empresa de Consultoria Ambiental: Consiliu Meio Ambiente & Projetos Consiliu

Fundação Cultural Palmares FCP

Fundação Nacional do Índio FUNAI

Fundação Nacional do Índio - Coordenação Técnica Local de Curitiba FUNAI - PR

Instituto Ambiental do Paraná IAP

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Superintendência do Paraná IBAMA - PR

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba IPPUC

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPHAN

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Superintendência do Paraná IPHAN - PR

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Superintendência Regional no Paraná INCRA - PR
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Nome Sigla

Ministério Público Estadual MPE

Ministério Público Federal MPF

OHL Brasil – Obrascon Huarte Lain Brasil. OHL

Passeio Incorporadora de Imóveis LTDA PII*

Prefeitura Municipal de Colombo PMC*

Prefeitura Municipal de Curitiba PMCuritiba*

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística SEIL

Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos SEMA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Colombo/PR SEMMA

Tribunal de Contas da União TCU

* Sigla adotada.
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Quadro 9: Detalhe do histórico do processo de licenciamento ambiental do empreendimento Contorno Norte de Curitiba (CNC).

Data Documento Remetente Destinatário Assunto

2008
28/11/2008 Abertura de FAP ARB IBAMA Ficha de solicitação de abertura de processo.

2009
13/07/2009 Of nº 228/2009-CGTMO/DILIC/IBAMA IBAMA ARB Encaminha Minuta do Termo de Referência para Elaboração do EIA/RIMA do CNC.
14/09/2009 Ofício nº 333/2009/CGTMO/DILIC/IBAMA IBAMA ARB Encaminha o Termo de Referência Definitivo para Elaboração do EIA/RIMA do CNC.

02/12/2009 Contrato DSU-ENG 1390/09 ARB Consiliu Firmam contrato, sendo a Consiliu responsável pelos Estudos necessários para obtenção de LP junto ao
IBAMA para as obras de implantação do CNC.

2010
25/01/2010 1001_010T/DER-PR Consiliu DER - PR Solicita EIA/RIMA das rodovias que constituem o CNC.
25/01/2010 1001_011T/DNIT-PR Consiliu DNIT - PR Solicita EIA/RIMA das rodovias que constituem o Contorno Leste e Sul de Curitiba.
29/01/2010 1001_017T/IAP-PR Consiliu IAP Solicita EIA/RIMA das rodovias que constituem o Anel Viário de Curitiba (Contornos Leste, Norte e Sul).

23/02/2010 1002_025T/T165 Consiliu IBAMA
Solicita Reunião com IBAMA: Coordenação de Gestão do Uso de Espécies da Fauna (COEFA),
Coordenação Geral de Autorização de Uso e Gestão de Fauna e Recursos Pesqueiros (CGFAP) e da
Divisão de Licenciamento (DILIC) para discussão da metodologia para a execução dos trabalhos.

23/02/2010 1002_029T/DER-PR Consiliu DER - PR Reitera solicitação de 25/02.
05/03/2010 1003_031T/T165 Consiliu IAP Solicita orientação para realização de estudos na APA do Iraí e Parque Municipal Palmital de Colombo.

12/03/2010 1003_037T/T165 Consiliu IPPUC Solicita manifestação quanto à existência de planos e/ou projetos de ordenamento territorial propostos para
Curitiba e Região Metropolitana, item solicitado pelo Termo de Referência do IBAMA.

24/03/2010 1003_038T/T165 Consiliu IBAMA Encaminha Proposta de definição dos limites da área geográfica a que sofrerá influência direta ou indireta do
empreendimento, objetivando realização do diagnóstico ambiental para o EIA/RIMA.

27/04/2010 1004_055/T165 Consiliu PMC Solicita Anuência para implantação do empreendimento.
27/04/2010 1005_056/T165 Consiliu PMC Solicita alguns documentos para elaboração do Diagnóstico Ambiental.

04/05/2010 1005_059/T165 Consiliu COMEC Solicita manifestação sobre o empreendimento considerando as diretrizes de ordenamento territorial
existente.

06/05/2010 Declaração nº 034/2010 PMC Consiliu Encaminha Anuência para implantação da Rodovia.

02/09/2010 Ofício nº 277/2010 -
COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA IBAMA ARB Responde ao ofício 1003_038T/T165, concordando com os limites das áreas de influência.

08/06/2010 1006_074/T165 Consiliu PMC Solicita informações sobre o Plano Diretor Municipal de Colombo.
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Data Documento Remetente Destinatário Assunto

08/06/2010 1006_079/T165 Consiliu PMC
Encaminha explicações sobre a solicitação de informações cadastrais das propriedades passíveis de serem
afetadas pela implantação do empreendimento e solicita ainda manifestação sobre existência de ocupação
irregular

24/06/2010 1006_089T Consiliu IBAMA - PR Solicita Licença de Fauna e apresenta documentação exigida.
05/07/2010 Reunião na COMEC Apresenta à COMEC o projeto de empreendimento.

19/07/2010 Reunião com Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Urbano

Apresenta empreendimento à esta Secretaria, como decorrência da reunião com a COMEC sobre as
alternativas. A SEDU não se manifestou sobre o traçado.

30/12/2010 Reunião na COMEC Comunica que a solicitação para Licença de Fauna foi encaminhada à Superintendência Regional de
Curitiba e encaminha os documentos protocolados.

2011
31/01/2011 Ofício nº 059/2011/CGFAP/DBFLO IBAMA OHL Solicita complementações para a concessão de Autorização de captura/coleta/transporte de ictiofauna.
14/02/2011 Ofício nº 101/2011/IBAMA/DBFLO/CGFAP IBAMA OHL/Consiliu Encaminha a Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico nº 24/2011.
25/02/2011 1102_050T/T165 Consiliu IBAMA Encaminha complementações solicitadas via Ofício nº 059/2011/CGFAP/DBFLO de 31/01/2011.
25/02/2011 1102_055T/T165 Consiliu IBAMA Encaminha complementações solicitadas via Ofício nº 101/2011/CGFAP/DBFLO de 14/02/2011.
21/03/2011 Ofício nº 181/2011/IBAMA/DBFLO/CGFAP IBAMA OHL/Consiliu Encaminha a Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico nº 057/2011 (Ictiofauna).

04/04/2011 Reunião com o IAP Reitera o pedido de intervenção na APA do Iraí. Resultou na carta que o IAP solicitou EIA-RIMA, abaixo
03/05/2011.

05/04/2011 1104_083/T165 Consiliu IAP Solicita orientação sobre procedimentos para estudos de instalação do empreendimento na Área de
Preservação Ambiental do Iraí (APA do Iraí) e Parque Municipal Palmital de Colombo.

03/05/2011 Ofício nº 314/2011/IAP/GP IAP Consiliu Informa a necessidade de EIA/RIMA, encaminhando TR IAP como referencial para desenvolvimento dos
estudos.

07/06/2011 Ofício nº 503/2011/IBAMA/DBFLO/CGFAP IBAMA OHL/Consiliu Comunica que os documentos encaminhados atenderam a condicionante 2.1 da Autorização de Fauna nº
24/2011.

26/10/2011 DSU-ENG 1762/2011 ARB DNPM Consulta o Departamento sobre a existência de processos minerários cadastrados na área do
empreendimento.

26/10/2011 DSU-ENG 1763/2011 ARB FUNAI - PR Consulta sobre a presença de territórios indígenas na área do empreendimento.
26/10/2011 DSU-ENG 1764/2011 ARB INCRA - PR Consulta sobre a presença de comunidades tradicionais na área do empreendimento.

26/10/2011 Of. 7390/11 4ª CA/PR MPF ARB Solicita manifestação sobre movimento contra implantação do CNC pela Colônia Faria, procedimento
administrativo 1.25.000.000190/11-00.

03/11/2011 Of. 1829/2011/DNPM/SUPERIN-PR DNPM ARB Informa que há um processo de mineração na área do empreendimento.
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Data Documento Remetente Destinatário Assunto

03/11/2011 Ata de reunião nº 01 Contorno Norte Curitiba x Corredor Metropolitano.
08/11/2011 DSU-ENG 1817/11 ARB IBAMA Encaminha cópia da Publicação da solicitação de licença prévia do CNC.
10/11/2011 Ata de reunião Consiliu Reunião Projeto T165 (Contorno Norte de Curitiba) Associação Colônia Faria.
16/11/2011 DSU-ENG 1856/2011 ARB IBAMA Encaminha EIA/RIMA e solicita LP para as obras do CNC.

01/12/2011 Of. INCRA/SR (09)G 6748/2011 INCRA - PR ARB Informa ausência de processos administrativos referente a existência de comunidade quilombola na área do
empreendimento.

14/12/2011 Of. 562/2011/COTRA/CGTMO/DILIC IBAMA ARB Encaminha Nota Técnica sobre atendimento dos itens no Termo de Referência e solicita reunião sobre o
CNC.

2012
06/02/2012 Of. 034/2012 COMEC ANTT Solicita aquiescência da ANTT ao proposto.
01/03/2012 Of. 374/2012/GEINV/SUINF ANTT ARB Solicita manifestação referente ao Corredor Metropolitano de Curitiba que coincide com o CNC.
06/03/2012 DSU-0360/2012 ARB ANTT Encaminha informação a respeito do trecho compartilhado proposto pela COMEC.
12/04/2012 Of. 151/2012 COMEC ARB Convida para reunião da Câmara Técnica do Sistema Viário da Região Metropolitana de Curitiba.

13/06/2012 ARB/DIR/12060066 ARB COMEC Solicita um documento da implantação do corredor para justificar à Prefeitura e ao IBAMA a adequação do
EIA/RIMA.

10/07/2012 Ata de reunião Consiliu CNC/Colônia Faria.

03/08/2012 Of. 076/2012-DT COMEC ARB Em resposta a solicitação da Concessionária, informa que fará comunicação ao IBAMA e solicita documento
anuindo os compromissos de sua responsabilidade.

20/08/2012 ARB/ENG 12060067 ARB IBAMA Solicita de LP e encaminha EIA/RIMA com ajustes necessários, considerando o Corredor Metropolitano.
20/09/2012 Of. 7516/2012 4ª CA/PR MPF ARB Solicita manifestação quanto ao prazo de elaboração do novo EIA/RIMA a ser encaminhado ao IBAMA.
08/10/2012 ARB/JUR/12090119-1 ARB MPF Esclarece que o novo EIA/RIMA foi protocolado em 21/08/12.
11/10/2012 Resumo de reunião com ANTT Participação de OHL, COMEC, Consiliu e ANTT. Avaliação do traçado do CNC e o Morredor Metropolitano.
23/10/2012 ARB/DIR/12060067-6 ARB MPF Encaminha EIA/RIMA para ciência.

23/10/2012 ARB/DIR/12060067-5 ARB

Comissão de
Ecologia e
Meio
Ambiente da
ALP

Encaminha EIA/RIMA para ciência.

2013
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Data Documento Remetente Destinatário Assunto

01/02/2013 Of. 02001.001869/2013-10
CGTMO/IBAMA IBAMA ARB

Renovação da Licença de Operação e descentralização de processos de licenciamento ambiental da BR-
116/SP/PR, sob responsabilidade da ARB. Processo nº 02001.005352/2007-51, nº 02001.000658/2009-83,
nº 02001.007108/2008-12.

04/03/2013 Of. 231/GS SEIL ANTT Reitera pedido de aprovação dos projetos dessa obra.

07/03/2013 Of. 232/GS SEIL IBAMA Solicita que seja registrado que o Governo do Estado entende que o traçado em conjunto com o Corredor
Metropolitano é uma condicionante ambiental imposta pelos interesses metropolitanos.

05/04/2013 Of. 02017.001442/2013-42
PR/NLA/IBAMA IBAMA - PR ARB Complementações do EIA/RIMA do CNC.

22/04/2013 Num.: 1304_031T/T165 Consiliu IBAMA Resposta às complementações do EIA/RIMA do CNC.

07/05/2013 Memória de Reunião (local: IBAMA-
SUPES/PR) Reunião com IBAMA, Autopista Régis Bittencourt, Consiliu e COMEC.

08/05/2013 Solicitação s/n PII ARB Solicita a demarcação do traçado proposto do CNC.
01/07/2013 ARB/ENG/13070006 ARB IBAMA - PR Encaminha anuência da ANTT ao traçado do CNC para conhecimento e manifestação.
02/07/2013 ARB/ENG/13070017 ARB IBAMA - PR Atendimento à solicitação referente ao Licenciamento Ambiental do CNC.

22/07/2013 Of. 02017.002223/2013-81
PR/NLA/IBAMA IBAMA ARB Solicita complementações ao EIA/EIMA do CNC.

02/09/2013 ARB/ENG/13090012 ARB IBAMA - PR Encaminha complementações solicitadas no Ofício 02017.002223/2013-81 PR/NLA/IBAMA.

05/09/2013 ARB/ENG/13090104 ARB IBAMA - PR Solicita autorização para abertura de picada para fins de sondagem para elaboração do projeto executivo do
CNC.

12/09/2013 PAR. 001406/2013 PR/NLA/IBAMA IBAMA ARB Encaminha Parecer com checagem do atendimento ao TR.

19/09/2013 Of. 02017.002689/2013-86
PR/NLA/IBAMA IBAMA ARB Informa Aceite do EIA/RIMA - "CNC".

24/09/2013 ARB/ENG/13090353 ARB COMEC Encaminha uma via impressa e digital do RIMA e uma via digital do EIA para conhecimento.
24/09/2013 ARB/ENG/13090354 ARB DNIT Encaminha uma via impressa e digital do RIMA e uma via digital do EIA para conhecimento.
25/09/2013 ARB/ENG/13090356 ARB DNIT - PR Encaminha uma via impressa e digital do RIMA e uma via digital do EIA para conhecimento.
25/09/2013 ARB/ENG/13090357 ARB FUNAI Encaminha uma via impressa e digital do EIA/RIMA para conhecimento e manifestação.
25/09/2013 ARB/ENG/13090358 ARB FUNAI - PR Encaminha uma via impressa e digital do EIA/RIMA para conhecimento e manifestação.
25/09/2013 ARB/ENG/13090359 ARB IAP Encaminha uma via impressa e digital do EIA/RIMA para conhecimento e manifestação.
25/09/2013 ARB/ENG/13090360 ARB FCP Encaminha uma via impressa e digital do EIA/RIMA para conhecimento e manifestação.
25/09/2013 ARB/ENG/13090362 ARB ICMBio Encaminha uma via impressa e digital do EIA/RIMA para conhecimento e manifestação.
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Data Documento Remetente Destinatário Assunto

25/09/2013 ARB/ENG/13090363 ARB INCRA Encaminha uma via impressa e digital do RIMA e uma via digital do EIA para conhecimento.
25/09/2013 ARB/ENG/13090364 ARB INCRA - PR Encaminha uma via impressa e digital do RIMA e uma via digital do EIA para conhecimento.
25/09/2013 ARB/ENG/13090365 ARB IPHAN Encaminha uma via impressa e digital do EIA/RIMA para conhecimento e manifestação.
25/09/2013 ARB/ENG/13090366 ARB IPHAN - PR Encaminha uma via impressa e digital do EIA/RIMA para conhecimento e manifestação.
25/09/2013 ARB/ENG/13090367 ARB MPE Encaminha uma via impressa e digital do EIA/RIMA para conhecimento e manifestação.
25/09/2013 ARB/ENG/13090368 ARB MPF Encaminha uma via impressa e digital do EIA/RIMA para conhecimento e manifestação.
25/09/2013 ARB/ENG/13090369 ARB PMC Encaminha uma via impressa e digital do RIMA e uma via digital do EIA para conhecimento.
25/09/2013 ARB/ENG/13090370 ARB PMCuritiba Encaminha uma via impressa e digital do RIMA e uma via digital do EIA para conhecimento.
25/09/2013 ARB/ENG/13090372 ARB DER - PR Encaminha uma via impressa e digital do RIMA e uma via digital do EIA para conhecimento.
25/09/2013 ARB/ENG/13090374 ARB SEMA Encaminha uma via impressa e digital do RIMA e uma via digital do EIA para conhecimento.
25/09/2013 ARB/ENG/13090376 ARB TCU Encaminha uma via impressa e digital do RIMA e uma via digital do EIA para conhecimento.
01/10/2013 ARB/ENG/13100001 ARB IBAMA - PR Encaminha comprovante de entrega de EIA/RIMA às Instituições solicitadas.
03/10/2013 ARB/ENG/13100023 ARB IBAMA - PR Encaminha programação de datas para as Reuniões Preparatórias para Audiência Pública – CNC.
04/10/2013 ARB/ENG/13100032 ARB IBAMA Encaminha um CD do EIA/RIMA do CNC.

15/10/2013 Of. 615/13 IPHAN ARB Informa que o EIA/RIMA foi aprovado e que está apto para receber a Licença Prévia junto ao IBAMA, desde
que apresente e execute o Programa de Prospecções Arqueológicas Intensivas e Educação Patrimonial.

25/10/2013 ARB/ENG/13100333 ARB PMC Reencaminha mais uma via do EIA/RIMA.
25/10/2013 ARB/ENG/13100335 ARB CMC Reencaminha mais uma via do EIA/RIMA.
29/10/2013 Ofício nº 680/2013-GAB/FCP/MinC FCP ARB Informa que não existem comunidades quilombolas na área do empreendimento.

30/10/2013 Of. 02017.002957/2013-60
PR/NLA/IBAMA IBAMA ARB Informa que a Audiência Pública será no dia 25/11/2013 e encaminha Regulamento.

13/11/2013 Lista de presença e Ata de reunião Reunião no IBAMA – CNC. Apresentação prévia daquilo que será apresentado para Audiência Pública.
18/11/2013 ARB/ENG/13110226 ARB Lindeiros Exemplo de Convite para Audiência Pública que foram encaminhados a 226 lindeiros.
18/11/2013 ARB/ENG/13110465 ARB Autoridades Exemplo de Convite para Audiência Pública que foram encaminhados a 30 autoridades.
22/11/2013 Carta Num. 1311_109/T165 Consiliu IBAMA Cadastro das propriedades atingidas pelo empreendimento Contorno Norte.
25/11/2013 Audiência Pública no Parque Municipal da Uva em Colombo/PR.

28/11/2013 OF 02017.003247/2013-57
PR/NLA/IBAMA IBAMA ARB Encaminha cópia dos documentos protocolizados na Audiência Pública e solicita resposta.
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Data Documento Remetente Destinatário Assunto

02/12/2013 OF 02017.003253/2013-12
PR/NLA/IBAMA IBAMA ARB Solicita respostas às perguntas não atendidas no dia das reuniões preparatórias sobre o CNC.

03/12/2013 Of. 719-2013-SEMA-GS SEMA ARB Encaminha relato encaminhado à ouvidoria sobre a construção do anel viário, com sérias críticas ao
EIA/RIMA.

10/12/2013 Ofício n.° 070/13 PMC IBAMA - PR Considerações sobre EIA/RIMA - Contorno Norte.

11/12/2013 Of. 02017.003340/2013-61
PR/NLA/IBAMA IBAMA ARB Encaminha cópia dos documentos protocolizados após Audiência Pública e solicita resposta.

12/12/2013 ARB/ENG/13120134 ARB IBAMA - PR Responde Ofício 02017.003253/2013-12 PR/NLA/IBAMA - questionamentos recebidos na Audiência Pública.
12/12/2013 Notificação Extrajudicial EEI ARB Encaminha contestação ao traçado do CNC.

12/12/2013 Of. 02017.003346/2013-39
PR/NLA/IBAMA IBAMA ARB Encaminha cópia dos documentos protocolizados após Audiência Pública e solicita resposta.

13/12/2013 ARB/ENG/13120143 ARB IBAMA - PR Solicita prorrogação de prazo para atendimento ao Ofício 02017.003247/2013-57-PR-NLA-IBAMA.

17/12/2013 ARB/ENG/13120166 ARB IBAMA - PR Responde questionamentos recebidos na Audiência Pública - Ofício 02017.003247/2013-57-PR-NLA-IBAMA
- Contorno Norte de Curitiba/PR.

26/12/2013 ARB/ENG/13120285 ARB IBAMA - PR Responde questão da Audiência Pública - Ofício 02017.003346/2013-39-PR-NLA-IBAMA – AMICI.
23/12/2013 ARB/ENG/13120286 ARB IBAMA - PR Responde questão da Audiência Pública - Ofício 02017.003340/2013-61-PR-NLA-IBAMA – AMICI.

26/12/2013 ARB/ENG/13120289 ARB IBAMA - PR Responde questão da Audiência Pública - Ofício 02017.003340/2013-61-PR-NLA-IBAMA – João Roberto
Gasparin Kalluf.

26/12/2013 ARB/ENG/13120292 ARB IBAMA - PR Responde questão da Audiência Pública - Ofício 02017.003340/2013-61-PR-NLA-IBAMA – Prefeitura
Municipal de Colombo/PR.

26/12/2013 ARB/ENG/13120293 ARB IBAMA - PR Responde questão da Audiência Pública - Ofício 02017.003340/2013-61-PR-NLA-IBAMA – Emily
Empreendimentos Imobiliários Ltda.

26/12/2013 ARB/RNG/13120295 ARB IBAMA - PR Responde questão da Audiência Pública - Ofício 02017.003340/2013-61-PR-NLA-IBAMA – Paulo Seara
Murados.

26/12/2013 ARB/ENG/13120297 ARB IBAMA - PR Responde questão da Audiência Pública - Ofício 02017.003340/2013-61-PR-NLA-IBAMA – Ivone
Strapasson.

26/12/2013 ARB/ENG/13120298 ARB IBAMA - PR Responde questão da Audiência Pública - Ofício 02017.003340/2013-61-PR-NLA-IBAMA – Ministério
Público do PR.

2014
06/01/2014 ARB/ENG/14010367 ARB SEMMA Solicitação de informações Item PER: 5.1.2 – CNC.
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Data Documento Remetente Destinatário Assunto

Autorização nº 24/2011 Renovação IBAMA ARB Autorização de captura, coleta e transporte de material biológico.

27/01/2014 Of. 003/2014/GP CMC ARB Solicita esclarecimentos quanto ao projeto de construção e pavimentação do Contorno Norte.

28/01/2014 ARB/ENG/14010321 ARB IBAMA - PR
Atendimento a advertência nº 722808, para retirada de dois marcos geodésicos denominados (MRC-05 e
MRC-06) implantados na propriedade do Sr. Antônio Henrique Strapasson na Colônia Faria no Município de
Colombo – PR.

29/01/2014 ARB/ENG/14010335 ARB IBAMA - PR Atendendo solicitação encaminha CD com maquete eletrônica – CNC.

31/01/2014 ARB/ENG/14010368 ARB INCRA - PR Solicitação de informações Item PER: 5.1.2 – CNC.

06/02/2014 Of. 06/2014 CEDEA ARB Audiência Pública sobre o CNC. Convida para apresentação.

19/02/2014 ARB/ENG/14020207 ARB IBAMA - PR Relatório da Campanha Complementar de Levantamento de Répteis para o CNC PAR. 001406/2013
PR/NLA/IBAMA.

15/04/2014 Of. 02017.000454/2014-31
PR/GABIN/IBAMA

IBAMA ARB Parecer nº 60/2014 - NLA/IBAMA/PR (140 páginas).

04/07/2014 ARB/ENG/14070067 ARB IBAMA - PR Apresenta manifestação ao Parecer Técnico nº 60/2014.

19/08/2014 Reunião no IBAMA - PR Memória na carta ARB/DIR/14090034.

28/10/2014 ARB/ENG/14100502 ARB IBAMA - PR Complementação da resposta ao Parecer nº 60/2014.

10/11/2014 ARB/DIR/14110614 ARB IBAMA A pedido da ANTT, informa o estágio atual do processo de licenciamento ambiental - Histórico CNC.

10/11/2014 ARB/DIR/14110614 ARB ANTT Informa ao IBAMA o estágio atual do processo de licenciamento ambiental - Histórico CNC.

2015

11/02/2015 Ata de reunião Reunião da Concessionária com IBAMA e ANTT em Brasília

13/08/2015 Of 02001.009051/2015-15 DILIC/IBAMA IBAMA ARB Encerramento do Auto e caso seja de interesse a continuidade, requere ao IAP.

19/10/2015 Ofício nº 1206/2015/DPDS/FUNAI-MJ FUNAI ARB Informa que não há áreas indígenas no local do Empreendimento do CNC.

2019

22/02/2019 Ofício 162/2019/GEFIR/SUINF ANTT ARB Solicita apresentação do projeto executivo do CNC e para o licenciamento seguir o decreto 8437 de
22/04/2015.

17/05/2019 ARB/AMB/19051701 ARB IAP Solicita do IAP o enquadramento para o licenciamento ambiental do CNC e o termo de referência para a
condução dos estudos.

23/07/2019 Ofício º 080/2019/IAP/DIALE/DAI IAP ARB Informa a necessidade de elaboração do EIA/RIMA e encaminha TR.
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2.5. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS DO EMPREENDIMENTO

Conforme já apresentado, a diretriz de implantação do Contorno Norte de Curitiba previsto no PER considera que a
execução do projeto “Contorno Norte de Curitiba, em pista dupla, com extensão de 11,785 km x 2 pistas = 23,57 km”.

Também é previsto a implantação de trevos em desnível, com alças, sendo um em pista dupla (interseção com a BR
116/PR) e dois em pista simples (interseção com as rodovias BR 476/PR e com a PR 417 - Rodovia da Uva). Os trevos
previstos para BR 116/PR e para a PR 417 situam, respectivamente, o início e o final do empreendimento.

É previsto que o CNC seja um trecho rodoviário de ligação entre a rodovia PR 417 (rodovia da Uva) à BR 116 (rodovia
Régis Bittencourt), complementando o anel rodoviário da região metropolitana de Curitiba/PR, já composto pelo
Contorno Leste, Contorno Sul e Contorno Norte.

Em conformidade com o Termo de Referência, orientador do presente Estudo de Impacto Ambiental, apresenta-se
estudo de alternativas que tem como objetivo evitar a ocorrência dos principais impactos ambientais associados ao
empreendimento.

Conforme Resolução CONAMA 01/1986 (Art. 5º) o Estudo de Impacto Ambiental deve contemplar todas as alternativas
tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto.

Foram apresentadas pela Arteris Régis Bittencourt (empreendedor) à MPB Engenharia, em novembro de 2019, três
alternativas de projetos a serem avaliadas, denominadas como Alternativa 1, Alternativa 2 e Alternativa 3, conforme as
diretrizes que constam no PER. Tais alternativas são consideradas pelo empreendedor como viáveis para execução, no
aspecto de engenharia civil e de acordo com seu compromisso de concessão.

Na sequência é apresentada avaliação comparativa das alternativas tecnológicas e locacionais das três alternativas
locacionais apresentadas, havendo definição daquela considerada menos impactante do ponto de vista socioambiental.
Também são apresentados os projetos de cada uma das três alternativas apresentadas pela Arteris Régis Bittencourt.
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Projeto funcional do Contorno Norte de Curitiba – Alternativa 1 (Geométrico)

Alternativa 1

Rodovias existentes

Rio Palmital
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Alternativa 1 – Estaca 0 a 85

Alternativa 1 – Estaca 85 a 260
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Alternativa 1 – Estaca 260 a 435

Alternativa 1 – Estaca 260 a 589



65

65

Projeto funcional do Contorno Norte de Curitiba – Alternativa 1 (Perfil)
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Projeto funcional do Contorno Norte de Curitiba – Alternativa 2 (Geométrico)

Alternativa 2

Cursos d’água
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Alternativa 2 – Estaca 0 a 45 Alternativa 2 – Estaca 45 a 90

Alternativa 2 – Estaca 90 a 125 Alternativa 2 – Estaca 125 a 170
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Alternativa 2 – Estaca 170 a 205 Alternativa 2 – Estaca 205 a 245

Alternativa 2 – Estaca 230 a 270 Alternativa 2 – Estaca 270 a 310



71

71

Alternativa 2 – Estaca 310 a 355 Alternativa 2 – Estaca 355 a 395

Alternativa 2 – Estaca 395 a 435 Alternativa 2 – Estaca 435 a 480
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Alternativa 2 – Estaca 480 a 520 Alternativa 2 – Estaca 520 a 560

Alternativa 2 – Estaca 550 a 589
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Projeto funcional do Contorno Norte de Curitiba – Alternativa 2 (Perfil)
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Projeto funcional do Contorno Norte de Curitiba – Alternativa 3 (Geométrico)

Alternativa 3

Cursos d’água
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Alternativa 3
Dispositivo acesso ao Cotorno – Estaca 0 a 15

Alternativa 3 – Estaca 0 a 5
Dispositivo acesso ao Cotorno – Estaca 50 a 64
Adequação para acesso à BR 116/PR – Estaca 0 a 42

Alternativa 3
Dispositivo acesso ao Cotorno – Estaca 15 a 50

Alternativa 3 – Estaca 5 a 45
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Alternativa 3 – Estaca 45 a 85 Alternativa 3 – Estaca 85 a 125

Alternativa 3 – Estaca 125 a 160 Alternativa 3 – Estaca 160 a 200
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Alternativa 3 – Estaca 190 a 230

Alternativa 3 – Estaca 230 a 270

Alternativa 3 – Estaca 270 a 315 Alternativa 3 – Estaca 315 a 350
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Alternativa 3 – Estaca 350 a 385 Alternativa 3 – Estaca 385 a 425

Alternativa 3 – Estaca 425 a 465 Alternativa 3 – Estaca 465 a 505
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Alternativa 3 – Estaca 505 a 543
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Projeto funcional do Contorno Norte de Curitiba – Alternativa 3 (Perfil)
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2.5.1. Alternativas Tecnológicas

As características tecnológicas consideradas para o empreendimento remetem à impactos atrelados às suas fases de
implantação e operação.
Avaliando primeiramente às dimensões da via a ser implantada, verificou-se que das três alternativas tecnológicas
apresentadas, a Alternativa 1 apresenta a menor seção de implantação, o que remete uma menor área de
intervenção/implantação, conforme pode ser observado no Quadro 10, Figura 27, Figura 28 e Figura 13.

Quadro 10: Características de implantação rodoviária previstas para as Alternativas 1, 2 e 3.

CARACTERÍSTICAS DA RODOVIA ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

Canteiro central (m) 1,20 10,00 2,00
Barreira de concreto – Lado Direto e Esquerdo (m) 0,40 0,00 0,00
Faixa de segurança – Lado Direito e Esquerdo (m) 1,00 1,00 1,00
Número de faixas de rolamento – Lado Direito e Esquerdo (un) 2 2 2
Largura das faixas de rolamento (m) 3,60 3,60 3,60
Acostamento – Lado Direito (m) 2,50 2,50 3,00
Acostamento – Lado Esquerdo (m) 2,50 3,00 3,00
Faixa de terraplenagem 1,50 0,00 1,50
Sarjeta 1,00 1,00 1,00
Plataforma da rodovia (m) 25,91 33,42 26,05
Área de Zona Livre - Lado Direito (m) 0,00 10,00 0,00
Área de Zona Livre - Lado Esquerdo (m) 0,00 8,50 8,59
Secção de implantação, sem considerar taludes de corte e
aterro (m) 25,91 51,92 34,64
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Figura 28: Seção-tipo de implantação da Alternativa 1.

Fonte: Projeto Arteris Régis Bittencourt.
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Figura 29: Seção-tipo de implantação da Alternativa 2.

Fonte: Projeto Arteris Régis Bittencourt.

Figura 30: Seção-tipo de implantação da Alternativa 3.

Fonte: Projeto Arteris Régis Bittencourt.
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Associada à seção de implantação está o quantitativo de terraplenagem necessária para cada alternativa apresentada.
O Quadro 11 que segue apresenta o quantitativo de corte e aterro previstos para cada uma das 3 alternativas
apresentadas pelo empreendedor, onde é possível verificar uma menor previsão de movimentação de solo para a
Alternativa 1. As movimentações de corte e aterro para as Alternativas 2 e 3 são superiores à Alternativa 1 em 58% e
25%, respectivamente.

Quadro 11: Volumes de terraplenagem (corte/aterro) previstos para as Alternativas 1, 2 e 3.

TERRAPLENAGEM
VOLUMES (m³)

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

Aterro 1.516.551,36 2.361.333,98 2.093.502,74

Corte 1.458.138,69 2.357.357,99 1.618.505,26

Total (m³) 2.974.690,05 4.718.691,97 3.712.008,00
Fonte: Projeto Arteris Régis Bittencourt.

Já em relação às maiores seções de intervenção para cada umas das alternativas, os quadros que seguem (Quadro
12 e Quadro 13) apresentam as maiores extensões, alturas e larguras de intervenções observadas para cada uma das
3 alternativas.
Para intervenção em corte, verificou-se que as maiores representações previstas são para a Alternativa 2, onde foi
observado a maior extensão contínua em corte (1.000 metros) e a maior largura/seção de intervenção (96 metros) e
para Alternativa 1, onde foi observada a maior altura corte (22 metros).
Já para a intervenção com aterro, verificou-se que as maiores representações são para a Alternativa 3, onde foi
observado a maior extensão em aterro (3.360 metros) e, juntamente com a Alternativa 1,a maior altura de aterro (17
metros) e Alternativa 2, onde foi observada a maior largura/seção de intervenção (112 metros).

Quadro 12: Características das maiores intervenções em corte previstas para as Alternativas 1, 2 e 3.

Seção de Intervenção - Corte Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

1
Extensão (Estaca / metros) 183-198 / 300 184-200 / 320 69-92 / 460
Altura Máxima (metros) 15 18 13
Largura Máxima (metros) 88 96 75

2
Extensão (Estaca / metros) 205-234 / 580 207-237 / 600 141-157 / 320
Altura Máxima (metros) 15 14 17
Largura Máxima (metros) 83 83 93

3
Extensão (Estaca / metros) 405-417 / 240 442-492 / 1.000 161-193 / 640
Altura Máxima (metros) 22 17 19
Largura Máxima (metros) 77 87 93

Fonte: Projeto Arteris Régis Bittencourt.

Quadro 13: Características das maiores intervenções em aterro previstas para as Alternativas 1, 2 e 3.

Seção de Intervenção - Corte Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

1
Extensão (Estaca / metros) 113-127 / 280 115-127 / 240 92-141 / 980
Altura Máxima (metros) 17 15 17
Largura Máxima (metros) 100 112 90

2
Extensão (Estaca / metros) 235-315 / 1.600 237-345 / 2.160 193-361 / 3.360
Altura Máxima (metros) 11 11 12
Largura Máxima (metros) 67 92 63

3 Extensão (Estaca / metros) 521-543 / 440 528-544 / 320 475-497 / 440
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Seção de Intervenção - Corte Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Altura Máxima (metros) 21 16 18
Largura Máxima (metros) 87 96 82

Fonte: Projeto Arteris Régis Bittencourt.

2.5.2. Alternativas Locacionais

Foram apresentadas pela Arteris Régis Bittencourt três alternativas locacionais de projeto para avaliação neste estudo
ambiental (Alternativas 1, 2 e 3), todas inseridas no município de Colombo/PR, cujos detalhes são apresentados em
mapeamento e descrições que seguem.
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2.5.2.1. Alternativa Locacional 1

A alternativa locacional 1 para o projeto do Contorno Norte de Curitiba se constitui em extensão de 11.780 metros
(Estacas 0 a 589), estando completamente inserido no Município de Colombo/PR.
Contempla essa alternativa um traçado que passará por 9 bairros, Canguiri, Colônia Faria, Paloma, São Dimas,
Guaraituba, Das Graças, Santa Gema, São Gabriel e Roça Grande.
O início do projeto ocorre junto à BR 116/PR (imediações do km 10), local que será instalado o trevo em desnível, com
alças, em pista dupla.
A Alternativa 1 possui traçado que se inicia na BR 116/PR, nas imediações do km 10, cuja interseção também fará
ligação com a Rua Luís Berlesi (bairro Canguiri, Estaca 00 a 12) e Rua Presidente Faria (bairro Colônia Faria).
A continuidade do traçado ocorre, no bairro Colônia Faria, sobre a Rua Presidente Faria até aproximadamente à Estaca
40 (800 metros do início do traçado). É prevista a desapropriação total ou parcial de lindeiros da via municipal. É
prevista a instalação de rotatória de acessa a Rua Presidente Faria nas imediações da Estaca 40, a partir da qual o
traçado deixará de se desenvolver no alinhamento da via local, no sentido noroeste, em área predominantemente de
pastagem/gramíneas, com presença de arvores nativas, até aproximadamente à Estaca 75 (700 metros a partir da
Estaca 40).
Na sequência, ainda no bairro Colônia Faria, da Estaca 75 à Estaca 103 (560 metros de extensão), o traçado se
desenvolve em área com presença de vegetação nativa. Da Estaca 103 à Estaca 130 (540 metros de extensão), o
traçado se desenvolve em área de cultivo e pastagem/gramíneas até o encontro (perpendicular) com a Rua Florentino
Trevisan, onde há a previsão de desapropriação de lindeiros. Está prevista a implantação de passagem superior da via
local sobre o empreendimento, mantendo o fluxo local que existe na Rua Florentino Trevisan.
A partir da Estaca 130 até à Estaca 182 (1.040 metros de extensão) o traçado se desenvolve sobre área de vegetação
nativa e de pastagem/gramíneas. A previsão de interferência em edificações/ocupações prevista nesse segmento
ocorrerá aos lindeiros da Rua Florentino Trevisan, nas imediações da Estaca 130.
A partir da Estaca 182, até à Estaca 225 (860 metros de extensão) o traçado do Contorno Norte de Curitiba se
desenvolverá sobre o bairro Paloma. Nesse segmento o traçado se desenvolve preferencialmente em área de
pastagem/gramíneas, com presença de árvores isoladas, havendo previsão de remoção de edificações/ocupações na
Estaca 193, 200 e 205,
Após o bairro Paloma, o Contorno Norte de Curitiba se desenvolve sobre o bairro São Dimas, até o encontro com a BR
476/PR, entre as Estacas 225 e 245 (400 metros de extensão). Nesse segmento estão previstas intervenções em área
de pastagem/gramíneas, cultivo e de vegetação nativa.
Ainda como referência à Estaca 245, entre os bairros São Dimas e Guaraituba, está prevista a instalação do trevo de
interseção do Contorno Norte de Curitiba com a BR 476/PR, onde a intervenção prevista deverá ocorrer sobre
pastagem/gramíneas, vegetação nativa e edificações/ocupações.
O segmento do Contorno Norte de Curitiba se desenvolve no bairro Guaraituba entre as Estacas 245 e 280 (700 metros
de extensão) cuja intervenção prevista e sobre área de pastagem/gramíneas e vegetação arborea esparsa, com
indivíduos exóticos e nativos.
Na sequência do empreendimento, entre as Estacas 280 a 363 (1.660 metros de extensão), há o seu desenvolvimento
sobre o bairro Das Graças, cuja intervenção ocorrerá sobre área de pastagem/gramíneas e vegetação arbórea. A
previsão de remoção de edificações/ocupações ocorre nas Estacas 337 e 360. Nesse segmento do empreendimento
também há previsão de implantação de duas passagens inferiores, de modo a manter o fluxo local, sendo a passagem
da Rua Ângelo Flavinha Dalprá (Estaca 305) e da Rua Francisco Bagio (Estaca 363) e a implantação de uma ponte
sobre o Rio Palmital (Estaca 283).
Após a Estaca 363, até à Estaca 377 (280 metros de extensão), em encontro com a Rua Pedro Ossoski, o traçado do
empreendimento se desenvolve sobre o bairro Santa Gema. Nesse segmento há a interferência em vegetação nativa,
área de pastagem/gramíneas e é prevista a interferência em edificação/ocupação lindeira à Rua Pedro Ossoski.
Na Estaca 377 há previsão de cruzamento do projeto com a Rua Pedro Ossoski, onde não é prevista a implantação de
passagem inferior ou superior desta rua em relação ao empreendimento de modo a manter o fluxo local. Como
alternativa, é prevista a ligação, por meio de rua lateral a ser implantada, entre as Ruas Pedro Ossoski com a Rua
Francisco Bagio.
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A partir da Estaca 377, até à Estaca 510 (2.660 metros de extensão), o traçado do Contorno Norte de Curitiba se
desenvolve no Bairro São Gabriel. Neste segmento, a interferência do traçado ocorrerá principalmente em vegetação
nativa, havendo também interferência em área de pastagem/gramínea e em edificações/ocupações, esta última no
entorno das Estacas 377, 390, 435, 455 e 510. Nas Estacas 393, 433, 435 e 446, em passagem do projeto,
respectivamente, sobre a Rua Nossa Senhora do Carmo, Rua Rafael Francisco Greca, Estrada de Colombo, Rua Jacob
Bertolim, não foram previstas passagens (inferior ou superior) que mantenham o fluxo local. Para a Estaca 510 é
prevista a implantação de passagem superior para a Avenida Santos Dumont.
Por fim, da Estaca 510 até à Estaca 589 (1.580 metros de extensão) ocorre o último trecho do Contorno Norte de
Curitiba no bairro Roça Grande. Está prevista a implantação do trevo de interseção do empreendimento com a rodovia
PR 417 (Rodovia da Uva) e a ligação com a PR 418 (trecho já implantado do Contorno Norte de Curitiba.
Nesse segmento, que se desenvolve pelo bairro Roça Grande, as intervenções ocorrem, principalmente, em vegetação
nativa e em áreas de pastagem/gramíneas. As intervenções em edificações/ocupações, se ocorreram, serão sobre
unidades comerciais instaladas as margens da PR 418.
Na sequência é apresentado mapa da Alternativa Locacional 1.
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2.5.2.2. Alternativa Locacional 2

A Alternativa Locacional 2 para o projeto do Contorno Norte de Curitiba, se assemelha à Alternativa Locacional 1 já
apresentada, cuja diferença locacional ocorre em dois trechos, um deles é entre as Estacas 115 e 170 (1.200 metros de
extensão), onde o traçado mantém as mesas características de intervenção que a Alternativa Locacional 1, ou seja, se
desenvolvendo em área de cultivo e pastagem/gramíneas até o encontro (perpendicular) com a Rua Florentino Trevisan,
onde há a previsão de desapropriação de lindeiros. Está prevista a implantação de passagem superior da via local
sobre o empreendimento, mantendo o fluxo local que existe na Rua Florentino Trevisan. A partir da Estaca 130 até
Estaca 170, o traçado se desenvolve sobre área de vegetação nativa e de pastagem/gramíneas.

A outra diferença locacional ocorre entre as Estacas 445 e 480 (700 metros de extensão), porém se mantém as
características da área de intervenção, ou seja, com vegetação nativa e área de pastagem/gramíneas.

Também verificou-se uma área de intervenção maior nos trevos de interseção com as rodovias BR 476/PR e PR 417,
em comparação com os dispositivos apresentados para Alternativa Locacional 1, remetendo um maior número de
desapropriação nesses locais.

Manteve-se as demais estruturas já previstas para a Alternativa Locacional 1. Quanto às travessias previstas, além da
previsão de implantação para a Rua Florindo Trevisan, a Alternativa Locacional 2 prevê a implantação de passagens
inferiores para as Ruas Ângelo Flavinha Dalprá (Estaca 307) e Francisco Bagio (Estaca 364), de passagem superior
pela Avenida Santos Dumont (Estaca 512) e a implantação de uma ponte sobre o Rio Palmital (Estaca 285).

Na sequência é apresentado mapa da Alternativa Locacional 2.
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2.5.2.3. Alternativa Locacional 3

A Alternativa Locacional 3 do Contorno Norte de Curitiba se constitui numa extensão de 11.140 metros (Estacas 0 a 543
e Estacas 50 a 64) e, assim como as demais alternativas locacionais, está completamente inserida no Município de
Colombo/PR.
Essa alternativa, tendo como referência os bairros contemplados nas alternativas locacionais 1 e 2, também prevê a
implantação no bairro Rincão e de não prevê intervenção no bairro Santa Gema.
Inicialmente, também como as demais alternativas, o projeto prevê a implantação de trevo na BR 116/PR na
imediações do km 10, cuja interseção também fará ligação com a Rua Luís Berlesi (bairro Canguiri) e Rua Presidente
Faria (bairro Colônia Faria).
Diferentemente das alternativas locacionais anteriores, apesar do trevo de acesso está locado no km 10, o trecho de
implantação do Contorno Norte de Curitiba se inicia aproximadamente 1 km adiante na BR 116/PR, cujo segmento
prevê desapropriações parciais de lindeiros da BR 116/PR, em segmento de ligação entre trevo e trecho de implantação
do Contorno.
A alternativa locacional de implantação do projeto, em sua porção início a partir da BR 116/PR, se desenvolve no bairro
Rincão, até à Estaca 16, local onde o projeto intercepta a Rua Florindo Trevisan. Nesse trecho inicial a intervenção
prevista ocorrerá exclusivamente em área com vegetação nativa. Quanto à Rua Florindo Trevisan, não está prevista a
implantação de passagem em desnível por essa via municipal pelo empreendimento.
Na sequência, da Estaca 16 à Estaca 141, o empreendimento se desenvolve pelo bairro Colônia Faria, percorrendo
caminho diferente, porém com as mesmas características que as alternativas locacionais 1 e 2, ou seja, em área de
pastagem/gramíneas, cultivo e de vegetação nativa.
Há previsão de um segundo ponto de passagem do empreendimento pela Rua Florindo Trevisan (Estaca 85),
semelhante ao local de travessia das alternativas locacionais anteriores, havendo também a previsão de
desapropriação de lindeiros.
O trecho compreendido entre Rua Florindo Trevisan e o final do bairro Colônia Faria se destaca por se desenvolver
quase que exclusivamente sobre área de vegetação nativa.
A partir da Estaca 141, a Alternativa Locacional 3 apresenta semelhança de traçado em comparação às alternativas
locacionais anteriores, com locação nos bairros Paloma (Estaca 141 a 175), São Dimas (Estaca 175 a 202) e
Guaraituba (Estaca 202 a 240). No entanto, ressaltasse que, assim como verificado para a Alternativa Locacional 2,
quando comparada com a primeira alternativa, verificou-se que o trevo de interseção com a BR 476/ PR (Estaca 202)
apresenta uma maior previsão de desapropriações.
Assim como as demais alternativas locacionais, há previsão de implantação de ponte sobre o Rio Palmital (Estaca 240).
Na sequência, o traçado do Contorno Norte de Curitiba está locado no bairro Das Graças, entre as Estacas 240 a 296
(1.120 metros de extensão). Neste segmento, às características de intervenção se assemelham às alternativas
anteriores, apesar de diferenças locacionais, com a previsão de implantação de passagem inferior, de modo a manter o
fluxo local da Rua Ângelo Flavinha Dalprá (Estaca 264), cuja locação se assemelha as alternativas anteriores.
Comenta-se ainda a previsão de desapropriação de edificação localizada na Estaca 296, local que há a limitação dos
bairros Guaraituba e São Gabriel.
A partir da Estaca 296 o traçado do Contorno Norte de Curitiba se desenvolve pelo bairro São Gabriel, até à Estaca 465
(extensão de 3.380 metros). Neste segmento, até à Estaca 421, o traçado da Alternativa Locacional 3 se desenvolve
em área cujas características de ocupação são divergentes das alternativas locacionais anteriores, ou seja, maior
intervenção em áreas ocupadas/edificadas do que em vegetação nativa. Para a presente alternativa locacional estão
previstas desapropriações entre as Estacas 332 e 349, Estaca 366, entre as Estacas 373 a 393 e Estaca 410.
Quanto aos dispositivos de passagens pelo empreendimento, previstos para as vias municipais que serão afetadas pelo
Contorno Norte de Curitiba, há previsão de instalação de passagem inferior para a Rua Francisco Bagio (Estaca 322) e
Rafael Francisco Greca (Estaca 389).
Para o final do trecho de implantação previsto para a Alternativa Locacional 3, entre as Estacas 421 e 543 (2.440
metros de extensão), o traçado se desenvolve no mesmo local apresentado para as alternativas anteriores, estando
locado no bairro Roça Grande a partir da Estaca 465.
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Assim como as alternativas anteriores, há previsão de implantação de passagem superior para a Avenida Santos
Dumont (Estaca 464) e implantação de trevo em desnível do empreendimento com a PR 417. Para a área de
implantação do trevo, cujas características se assemelham a Alternativa Locacional 2, é prevista uma área de
intervenção maior em comparação com a Alternativa Locacional 1, havendo nesse caso um maior quantitativo de
desapropriações associadas a implantação desse dispositivo.
Na sequência é apresentado mapa da Alternativa Locacional 3.
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2.5.3. Avaliação das Alternativas

2.5.3.1. Metodologia para Escolha da Alternativa Locacional

A avaliação, no âmbito do presente Estudo de Impacto Ambiental, das alternativas locacionais anteriormente definidas,
teve por objetivo avaliar aquela que se mostra mais adequada do ponto de vista socioambiental.

Para tanto, em atendimento ao TR, foi realizada análise das alternativas propostas, onde consta as interferências
ambientais e seu respectivo dimensionamento.

O TR informa que “Para comparação das alternativas locacionais deve ser estabelecida inicialmente uma escala
numérica para quantificação do nível relativo de interferência de cada alternativa sobre as variáveis ambientais, a
exemplo de: ausência de interferência (0), menor interferência (1), interferência intermediária (3) e maior interferência
(5)”.

No presente estudo, em função da semelhança entre as alternativas locacionais apresentadas, para avaliação, adotou-
se uma escala numérica de menor intervalo em comparação ao exemplo dado pelo IAP para quantificação do nível
relativo de interferência. São eles:

 Ausência de Interferência → Valor = 0;

 Menor Interferência → Valor = 1;

 Interferência Intermediária → Valor = 2;

 Maior Interferência → Valor = 3.

Também, levou-se em consideração como fator de valoração do nível relativo de interferência as restrições ambientais
legais de intervenção, atribuindo-se peso 2 ao critério avaliado, ou seja, o resultado será multiplicado por 2.

Notadamente, as restrições ambientais legais estão atreladas à sensibilidade socioambiental que determinada área
possui, motivo pelo qual se justifica uma valoração diferenciada a alguns critérios avaliados.

Assim, com base na avaliação de intervenção a ser promovida por cada alternativa, foi utilizada uma planilha
comparativa das interferências ambientais associada à cada critério de avaliação, critérios estes vinculados ao meio
físico, biótico ou socioeconômico.

2.5.3.2. Critérios Indicados para Avaliação das Interferências

Tendo em vista a necessidade de construir planilhas comparativas das interferências ambientais vinculadas a cada
alternativa e para cada meio considerado, quais sejam, físico, biótico e socioeconômico, foram estabelecidos critérios
indicativos das interferências.

O Quadro 14 que segue apresenta os critérios utilizados neste EIA para avaliação das alternativas locacionais.
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Quadro 14: Critérios utilizados para a análise comparativa das alternativas locacionais.

Critérios para análise de alternativas
Me

io
Fí
sic

o
Extensão da rodovia (m)

Interceptação e Transposição de corpos hídricos (un)

Transposição de várzea e baixadas (m)

Volume de Aterros e Cortes (m³)

Me
io

Bi
ót
ico

Interferência e ocupação em APP (m²)

Supressão de vegetação nativa (m²)

Fragmentação de remanescentes florestais (m)

Interferência em Corredores Ecológicos (m)

Interceptação/ Proximidade de Unidades de Conservação (m)

Interceptação de Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade (m)

Me
io

So
cio

ec
on

ôm
ico

Interceptação de áreas urbanas (m)

Quantitativo de realocação e desapropriação da população (un)

Interceptação de terras Indígenas, comunidades quilombolas e de outras comunidades tradicionais (m)

Interceptação em projetos de assentamento (m)

Como já informado, para cada um dos critérios escolhidos para avaliação foram associados valores em função do seu
grau de interferência, ou seja, quanto maior a interferência maior o valor atribuído.
Alguns critérios, embora previamente previstos para serem avaliados neste EIA, não foram considerados em função de:

 Extensão de viadutos/elevados: de natureza positiva, não estão presentes nas alternativas. As obras de arte
especiais previstas estão associadas a implantação dos trevos de interseção do Contorno Norte de Curitiba
com as rodovias (BR 116/PR, BR 476/PR e PR 417) e as passagens superior/inferior das vias existentes;

 Fragmentação de comunidades: não se observou distinção das alternativas nesse critério, todas apresentando
traçado que não fragmentam comunidades, considerando a premissa de engenharia de preservar as
conexões viárias existentes. Há o fato também de haver semelhança e trechos de igualdade aos traçados das
três alternativas, não havendo distinção para esse critério de avaliação;

 Projetos de Assentamento: Não se observou projetos de assentamento na área de implantação das 3
alternativas, conforme informação disponibilizada na página eletrônica do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA (acesso em 27/02/2020).

São apresentados na sequência os critérios e os valores atribuídos a cada uma das interferências.

2.5.3.2.1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – MEIO FÍSICO

Extensão da rodovia
É entendido como a extensão total da rodovia, medida pelo seu eixo. Quanto maior a rodovia, maior sua interferência
ambiental.
Quanto ao peso a ser considerado nesse critério de avaliação, em função de não haver restrições ambientais legais
para se restringir a dimensão de uma rodovia, será considerada como peso 1. O Quadro 16 que segue apresenta a
valorização e o peso adotados para este critério.
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Quadro 15: Critério de avaliação “Extensão da Rodovia” – valorização e peso.
Valor Peso Extensão da rodovia
1

1
Menor extensão.

2 Extensão intermediária.
3 Maior extensão.

Interceptação e transposição de corpos hídricos
É entendido como sendo o comparativo do grau potencial de interferência nos cursos d’água (rios, córregos e canais)
da ADA devido às estruturas necessárias à implantação e operação da rodovia.
Considera-se na avaliação quantas vezes ocorreu a intervenção, podendo o mesmo curso d’água possuir mais de uma
intervenção.
A caracterização dos cursos d’água teve como referência a base cartográfica de hidrografia da Bacia do Alto Iguaçu,
disponível no Instituto das Águas do Paraná, a qual foi gerada a partir da restituição aerofotogramétrica e a partir de
dados de projetos existentes do PARANACIDADE, IPPUC e SUDERHSA, datados do ano de 2000.
A interferência e transposição de corpos hídricos tem como consequência a intervenção em Áreas de Preservação
Permanente (APP), a alteração do sistema de drenagem da ADA e ao risco de contaminação inerente a natureza do
empreendimento, podendo comprometer momentaneamente o uso da água a jusante do empreendimento. Nesse
cenário entende-se que seja atribuído peso 2 a este critério. O Quadro 16 que segue apresenta a valorização e o peso
adotados para este critério.

Quadro 16: Critério de avaliação “Interceptação e transposição de corpos hídricos” – valorização e peso.
Valor Peso Interceptação e transposição de corpos hídricos
0

2

Sem interferência nos cursos d’água da ADA.
1 Menor quantitativo de interferência nos cursos d’água da ADA.
2 Quantitativo intermediário de interferência nos cursos d’água da ADA.
3 Maior quantitativo de interferência nos cursos d’água da ADA.

Transposição de várzeas e baixadas
É entendido como sendo o comparativo do grau de interferência do projeto em várzeas e áreas de baixada,
principalmente na manutenção delas após o início da operação da rodovia.
Essas regiões caracterizam-se como áreas potenciais para inundações ocasionadas em período chuvosos que acabam
tendo a atividade de ocupação mais restrita. Tais regiões foram identificadas a partir do mapeamento geotécnico da
Bacia do Alto Iguaçu, de créditos da SUDERHSA (2000), que se deu através dos cruzamentos da geologia, solos e
declividade. Portanto, foram consideradas várzeas e baixadas áreas com declividade inferior a 5%.
Considera-se para este critério de avaliação o peso 1. O Quadro 17 que segue apresenta a valorização e o peso
adotados para este critério.

Quadro 17: Critério de avaliação “Transposição de várzeas e baixadas” – valorização e peso.
Valor Peso Transposição de várzeas e baixadas
0

1

Sem transposição em várzeas e baixadas.
1 Menor quantitativo de transposição em várzeas e baixadas.
2 Quantitativo intermediário de transposição em várzeas e baixadas.
3 Maior quantitativo de transposição em várzeas e baixadas.
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Volume de aterros e cortes
É entendido como sendo o comparativo do grau de movimentos de massa, para aterros e cortes, principalmente
durante a fase de obras.
Necessariamente, a natureza do empreendimento necessita que haja movimentação de grande volume de material que
irão compor a estrutura rodoviária, na figura de taludes de corte e aterro, onde a faixa de domínio geralmente não
dispõe de toda área ou volume de material a ser utilizado ou dispensado pela obra durante sua fase de implantação do
empreendimento.
Para esse critério de avaliação, considera-se o peso 1. O Quadro 18 que segue apresenta a valorização e o peso
adotados para este critério.

Quadro 18: Critério de avaliação “Volume de aterros e cortes” – valorização e peso.
Valor Peso Volume de aterros e cortes
1

1
Menor quantitativo de material movimentado e escavado.

2 Quantitativo intermediário de material movimentado e escavado.
3 Maior quantitativo de material movimentado e escavado.

2.5.3.2.2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – MEIO BIÓTICO

Interferência e ocupação em APP
É entendido como sendo o comparativo do potencial de interferência em área de preservação permanente (APP)
associada à implantação do empreendimento.
As APP’s referenciadas na avaliação foram delimitadas conforme Lei nº 12.651/2012, sendo identificadas àquelas que
margeiam os cursos d’água, em geral com 30 metros para cada lado dos cursos d’água. Não foi identificado na
pesquisa outro instrumento delimitador de APP na área de implantação das três alternativas avaliadas.
Por se tratar de uma restrição legal de intervenção, considera-se o critério de avaliação como de peso 2. O Quadro 19
que segue apresenta a valorização e o peso adotados para este critério.

Quadro 19: Critério de avaliação “Interferência e ocupação em APP” – valorização e peso.
Valor Peso Interferência e ocupação em APP
0

2

Sem interferência e ocupação em APP.
1 Menor quantitativo de interferência em áreas de preservação permanente.

2 Quantitativo intermediário de interferência em áreas de preservação
permanente.

3 Maior quantitativo potencial de interferência em áreas de preservação
permanente.

Supressão de vegetação nativa
É entendido como sendo o comparativo do grau de supressão de vegetação nativa necessária à implantação do
empreendimento.
No presente caso, a área de intervenção está inserida no Bioma da Mata Atlântica, cujo principal instrumento legal de
proteção ambiental é a Lei nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica). São abrangidos pela Lei da Mata Atlântica os
remanescentes de vegetação nativa no estágio primário e nos estágios secundário inicial, médio e avançado de
regeneração. Ressalta-se também a presença significativa de araucárias (araucaria angustifolia) na área de
implantação do empreendimento, espécie ameaçada de extinção.
Por se tratar de uma restrição legal de intervenção, tanto pela formação vegetal como pela presença de espécies
ameaçadas de extinção, considera-se o critério de avaliação como de peso 2. O Quadro 20 que segue apresenta a
valorização e o peso adotados para este critério.
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Quadro 20: Critério de avaliação “Supressão de vegetação nativa” – valorização e peso.
Valor Peso Supressão de vegetação nativa
0

2

Sem supressão de vegetação nativa
1 Menor quantitativo de supressão de vegetação nativa.
2 Quantitativo intermediário de supressão de vegetação nativa.
3 Maior quantitativo de supressão de vegetação nativa.

Fragmentação de remanescentes florestais
É entendido como sendo o comparativo do grau de fragmentação de ambientes naturais (remanescentes florestais),
decorrente da implantação do empreendimento.
Para essa avaliação utilizou-se imageamento por satélite (DigitalGlobe, de março de 2019), aliado a análise do
shapefile de uso e ocupação da região de estudo, disponível no portal do Instituto das Águas do Paraná, para
identificação dos fragmentos, e posterior sobreposição do traçado das alternativas locacionais.
Para esse critério de avaliação, considera-se o peso 1, visto não ser identificado instrumento legal que restringe esse
ato. O Quadro 21 que segue apresenta a valorização e o peso adotados para este critério.

Quadro 21: Critério de avaliação “Fragmentação de remanescentes florestais” – valorização e peso.
Valor Peso Fragmentação de remanescentes florestais
0

1

Sem fragmentação de ambientes naturais.
1 Menor quantitativo de fragmentação de ambientes naturais.
2 Quantitativo intermediário de fragmentação de ambientes naturais.
3 Maior quantitativo de fragmentação de ambientes naturais.

Interferência em corredores ecológicos
É entendido como sendo o comparativo do grau de interferência em Corredores Ecológicos.
Assim como na avaliação da fragmentação de remanescentes florestais, utilizou-se imageamento por satélite
(DigitalGlobe, de março de 2019), aliado a análise do shapefile de uso e ocupação da região de estudo, disponível no
portal do Instituto das Águas do Paraná, para identificação dos fragmentos de vegetação com potencial para serem
caracterizados como corredores ecológicos, e posterior sobreposição do traçado das alternativas locacionais.
Para esse critério de avaliação também não foi identificado instrumento legal que restringe a intervenção, considerando-
se o peso 1 para a avaliação. O Quadro 22 que segue apresenta a valorização e o peso adotados para este critério.

Quadro 22: Critério de avaliação “Interferência em corredores ecológicos” – valorização e peso.
Valor Peso Interferência em corredores ecológicos
0

1

Sem interferência em Corredores Ecológicos.
1 Menor quantitativo em Corredores Ecológicos.
2 Quantitativo intermediário em Corredores Ecológicos.
3 Maior quantitativo em Corredores Ecológicos.

Interceptação e proximidade de Unidades de Conservação
É entendido como sendo o comparativo do grau de interceptação e proximidade de Unidades de Conservação, tanto de
Proteção Integral quanto de Uso Sustentável. Foi considerada a Resolução CONAMA 428/2010, e uma faixa de 3 km
de zona de amortecimento, exceto para APA e RPPN.

Por se tratar de áreas com restrições a intervenções, considera-se o peso 2 para a avaliação. O Quadro 23 que segue
apresenta a valorização e o peso adotados para este critério.
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Quadro 23: Critério de avaliação “Interceptação e proximidade de Unidades de Conservação” – valorização e peso.
Valor Peso Interceptação e proximidade de Unidades de Conservação
0

2

Não intercepta Unidades de Conservação.
1 Menor quantitativo de interceptação de Unidades de Conservação.
2 Quantitativo intermediário de interceptação de Unidades de Conservação
3 Maior quantitativo de interceptação de Unidades de Conservação.

Interceptação de Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade
É entendido como sendo o comparativo do grau de interceptação de Áreas prioritárias para conservação da
biodiversidade, considerando sua extensão ao longo do trecho.
Como fonte de informação para identificação das Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade foi utilizado o
shapefile denominado ‘Áreas Estratégicas para Conservação da Biodiversidade”, disponível no portal do Instituto
Ambiental do Paraná – IAP.
Para esse critério de avaliação, embora haja importância ecológica reconhecida, não foi identificado instrumento legal
que restringe a intervenção, considerando-se o peso 1 para a avaliação. O Quadro 24 que segue apresenta a
valorização e o peso adotados para este critério.

Quadro 24: Critério de avaliação “Interceptação de Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade” – valorização e
peso.

Valor Peso Interceptação de Áreas Prioritárias para Conservação da
Biodiversidade

0

1

Sem interceptação de áreas prioritárias para conservação da
biodiversidade.

1 Menor quantitativo de interceptação de áreas prioritárias para conservação
da biodiversidade.

2 Quantitativo intermediário de interceptação em áreas prioritárias para
conservação da biodiversidade.

3 Maior quantitativo de interceptação em áreas prioritárias para conservação
da biodiversidade.

2.5.3.2.3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – MEIO SOCIOECONÔMICO

Interceptação em áreas urbanas
É entendido como sendo o comparativo do grau de interferência do empreendimento sobre áreas urbanizadas.
Para essa avaliação utilizou-se imageamento por satélite (DigitalGlobe, de março de 2019), bem como o projeto Áreas
Urbanizadas do Brasil 2015, disponível no catálogo de dados do IBGE, para identificação das áreas urbanizadas, e
posterior sobreposição do traçado das alternativas locacionais.
Para esse critério de avaliação não foi identificado instrumento legal que restringe a intervenção, considerando-se de
peso 1. O Quadro 25 que segue apresenta a valorização e o peso adotados para este critério.

Quadro 25: Critério de avaliação “Interceptação em áreas urbanas” – valorização e peso.
Valor Peso Interceptação em áreas urbanas
0

1

Sem interceptação do empreendimento em áreas urbanas.
1 Menor quantitativo de interferência do empreendimento em áreas urbanas.

2 Quantitativo intermediário de interferência do empreendimento em áreas
urbanas.

3 Maior quantitativo de interferência do empreendimento em áreas urbanas.
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Desapropriação e deslocamento de população
É entendido como sendo o comparativo do quantitativo de desapropriação e deslocamento de população, presentes na
futura faixa de domínio, necessários para a implantação da rodovia.
Para essa avaliação utilizou-se imageamento por satélite (DigitalGlobe, de março de 2019), para identificação e
contagem das edificações que deverão passar por processo de desapropriação e deslocamento de população. Foi
considerado um total de quatro moradores para cada imóvel identificado nesta avaliação.
Para esse critério de avaliação não foi identificado instrumento legal que restringe a intervenção, considerando-se de
peso 1. O Quadro 26 que segue apresenta a valorização e o peso adotados para este critério.

Quadro 26: Critério de avaliação “Desapropriação e deslocamento de população” – valorização e peso.
Valor Peso Desapropriação e deslocamento de população
0

1

Sem desapropriação e deslocamento de população.
1 Menor quantitativo de desapropriação e deslocamento de população.

2 Quantitativo intermediário de desapropriação e deslocamento de
população.

3 Maior quantitativo de desapropriação e deslocamento de população.

Interceptação e proximidade em terras indígenas, comunidades quilombolas e de outras comunidades
tradicionais
É entendido como sendo o comparativo do potencial de interferência, tanto pela interceptação quanto pela proximidade
do empreendimento em relação às terras indígenas, comunidades quilombolas e de outras comunidades tradicionais.
Como referência para delimitação física para avaliação do grau de intervenção, foi utilizada a Portaria Interministerial nº
60/2015, que para o empreendimento considera uma faixa de até 10 km distante do projeto como potencial de impacto
socioambiental.
Foram pesquisadas informações disponibilizadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),
Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e Fundação Cultural Palmares (FCP) para identificação das comunidades
tradicionais.
No início do desenvolvimento dos estudos foi verificado a existência de comunidade autointitulada como tradicional,
Colônia Faria, também considerada nessa avaliação.
Considerando se tratar de áreas que possuem um regime especial junto ao processo de licenciamento ambiental, com
interveniência de outros órgãos no processo de licenciamento, entende-se que deve ser considerado o peso 2 para
avaliação desse critério. O Quadro 27 que segue apresenta a valorização e o peso adotados para este critério.

Quadro 27: Critério de avaliação “Interceptação e proximidade em terras indígenas, comunidades quilombolas e de outras
comunidades tradicionais” – valorização e peso.

Valor Peso Interceptação e proximidade em terras indígenas, comunidades
quilombolas e de outras comunidades tradicionais

0

2

Sem interceptação e proximidade de terras indígenas, comunidades
quilombolas e de outras comunidades tradicionais.

1 Menor quantitativo de interceptação de terras indígenas, comunidades
quilombolas e de outras comunidades tradicionais.

2 Quantitativo intermediário de interceptação de terras indígenas,
comunidades quilombolas e de outras comunidades tradicionais.

3 Maior quantitativo de interceptação de terras indígenas, comunidades
quilombolas e de outras comunidades tradicionais.
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2.5.3.3. Análise Comparativa das Alternativas e Melhor Alternativa

Para indicação da magnitude de cada interferência, foram construídos critérios comparativos utilizando-se dos valores
absolutos encontrados para cada uma das alternativas (Quadro 28). Sendo assim, a alternativa que apresenta a menor
interferência em determinado critério, em relação às demais, recebe pontuação menor, enquanto a que apresenta a
maior interferência recebe pontuação maior.

Quadro 28: Valores absolutos dos critérios de análise comparativa.

Critério de análise de alternativas Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Me
io

Fí
sic

o

Extensão da rodovia (km) 11.780 11.780 11.140,81

Interceptação e Transposição de corpos hídricos (un) 46 47 36

Transposição de várzea e baixadas (km) 0,523 0,522 0,469

Volume de aterros e cortes
(m³)

Aterro 1.516.551,36 2.361.333,98 2.093.502,74

Corte 1.458.138,69 2.357.357,99 1.618.505,26

Total 2.974.690,05 4.718.691,97 3.712.008,00

Me
io
Bi
ót
ico

Interferência e ocupação em APP (m²) 293.260,455 296.405,288 254.694,795

Supressão de vegetação nativa (m²) 424.541,930 472.995,131 459.654,000

Fragmentação de remanescentes florestais (km) 2,644 2,734 2,625

Interferência em Corredores Ecológicos (km) 3,287 3,544 3,177

Interceptação/ Proximidade de Unidades de Conservação (km) 32,169 32,170 32,782

Interceptação de Áreas Prioritárias para Conservação da
Biodiversidade (m) 0 0 592,00

Me
io

So
cio

ec
on

ôm
ico Interceptação de áreas urbanas (km) 6,030 6,011 6,047

Quantitativo de realocação e desapropriação da população (un) 208 184 364

Interceptação de terras Indígenas, comunidades quilombolas e de
outras comunidades tradicionais (km) 3,374 3,410 2,465

Observando os valores absolutos de cada uma das 3 alternativas avaliadas, verifica-se pouca distinção entre uma
alternativa ou outra para os critérios avaliados, reflexo da semelhança e trechos de igualdade existente entre as
alternativas.
De modo específico, em quatro critérios observou-se os valores absolutos iguais para as alternativas 1 e 2, que foram
pontuados também de maneira igual. São eles: Extensão da rodovia; Transposição de várzea e baixadas;
Interceptação/ Proximidade de Unidades de Conservação; e Interceptação de Áreas Prioritárias para Conservação da
Biodiversidade.
Para o critério supressão de vegetação nativa, todas as alternativas avaliadas apresentam necessidade de supressão,
sendo a alternativa 1 a que menos apresenta esta necessidade.
Outro aspecto importante é a avaliação de Interceptação de Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade,
onde apenas a Alternativa 3 apresentou intervenção.
Para a aspecto social, chama atenção que a alternativa 2 (menor intervenção) terá aproximadamente a metade das
intervenções previstas para a alternativa 3 (maior intervenção).
Assim, a partir dos valores absolutos, as interferências foram pontuadas de forma crescente em função de sua
magnitude (Quadro 29), segundo os critérios propostos, sendo que na planilha comparativa das interferências
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ambientais, o somatório da magnitude de cada intervenção associada a cada uma das alternativas permitiu classificá-
las (Quadro 30).

Quadro 29: Magnitude de interferência dos critérios de análise comparativa.

Critério de análise de alternativas Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Me
io
Fí
sic

o

Extensão da rodovia Peso 1 3x1 = 3 3x1 = 3 1x1 = 1

Interceptação e Transposição de corpos hídricos Peso 2 2x2 = 4 3x2 = 6 1x2 = 2

Transposição de várzea e baixadas Peso 1 3x1 = 3 3x1 = 3 1x1 = 1

Volume de aterros e cortes (m³) Peso 1 1x1 = 1 3x1 = 3 2x1 = 2

Me
io

Bi
ót
ico

Interferência e ocupação em APP Peso 2 2x2 = 4 3x2 = 6 1x2 = 2

Supressão de vegetação nativa Peso 2 1x2 = 2 2x2 = 4 3x2 = 6

Fragmentação de remanescentes florestais Peso 1 2x1 = 2 3x1 = 3 1x1 = 1

Interferência em Corredores Ecológicos Peso 1 2x1 = 2 3x1 = 3 1x1 = 1

Interceptação/ Proximidade de Unidades de
Conservação Peso 2 1x2 = 2 1x2 = 2 3x2 = 6

Interceptação de Áreas Prioritárias para Conservação da
Biodiversidade Peso 1 0x1 = 0 0x1 = 0 3x1 = 3

Me
io

So
cio

ec
on

ôm
ico

Interceptação de áreas urbanas Peso 1 2x1 = 2 1x1 = 1 3x1 = 3

Quantitativo de realocação e desapropriação da
população Peso 1 2x1 = 2 1x1 = 1 3x1 = 3

Interceptação de terras Indígenas, comunidades
quilombolas e de outras comunidades tradicionais Peso 2 2x2 = 4 3x2 = 6 1x2 = 2

Os resultados da avaliação comparativa apontaram para uma classificação entre as alternativas, em função da
magnitude das interferências, considerando-se a alternativa com menor valor atribuído de interferência como a 1ª
colocada e para a alternativa de maior valor atribuído de interferência a última colocada (3a colocada).
Fazendo uma análise dos meios ambientais na comparação da magnitude das interferências, observa-se que do ponto
de vista do meio físico, temos a pior condição para a Alternativa 2, a condição intermediária para a Alternativa 1 e a
melhor condição para a Alternativa 3.
Para ponto de vista do meio biótico, temos a pior condição para a Alternativa 3, a condição intermediária para a
Alternativa 2 e a melhor condição para a Alternativa 1.
Já em relação ao meio socioeconômico, as três alternativas apresentaram o mesmo valor de interferência atribuído ao
somatório dos critérios avaliados
O Quadro 30 que segue apresenta a pontuação e classificação das alternativas referentes às interferências ambientais
ocasionadas pelo empreendimento.
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Quadro 30: Classificação das alternativas quanto às interferências ambientais.

Alternativa Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Meio Físico 11 15 6
Meio Biótico 12 18 19
Meio Socioeconômico 8 8 8

Total 31 41 33

Classificação 1 3 2
Menor interferência ambiental Interferência ambiental intermediária Maior interferência ambiental

O resultado obtido na planilha comparativa das interferências, para os meios físico, biótico e socioeconômico, mostra de
que a Alternativa 1, é a alternativa que demonstrou a menor interferência, sendo esta alternativa considerada para o
desenvolvimento dos demais estudos previstos no TR do IAP para o empreendimento Contorno Norte de Curitiba.

2.5.4. Não Realização do Empreendimento

Conforme já mencionado, um dos objetivos do empreendimento é a melhoria do tráfego na região, sendo o Contorno
Norte de Curitiba uma opção para o intenso tráfego existente, completando o anel viário de Curitiba.
Caso as projeções e estimativas de tráfego se confirmem, o projeto atende os níveis de serviços operacionais,
demonstrando a viabilidade técnica do projeto proposto.
Deste modo a não realização do empreendimento, associado a um consistente processo de ocupação que consolida a
malha urbana próxima a Capital do Paraná – Curitiba, juntamente com a tendência de conurbação com os municípios
que formam a região Metropolitana, que remete uma crescente ao tráfego, se consolidará como ausência significativa à
mobilidade da região.
A ocorrência de congestionamentos, como consequência de problemas de mobilidade, acarreta problemas a sociedade,
promovendo situações de risco à segurança e saúde das pessoas e a qualidade ambiental, como a emissão de
poluentes provocados em função das baixas velocidades ou veículos parados e com motores ligados, com reduzida
dispersão de poluentes que prejudicam a qualidade do ar.
Há que se fazer também uma reflexão dos impactos sobre a economia, causados pelos congestionamentos, em função
dos custos operacionais de transporte, associado ao aumento do consumo de combustível, ao custo de manutenção
dos veículos e ao custo de mão-de-obra, elevando assim os custos das viagens, que são repassados para o custo dos
produtos transportados.
O contraponto pela não execução do empreendimento é a preservação da situação ambiental, ou seja, não haverá
intervenção na vegetação nativa, na fauna, em cursos d’água, em Áreas de Preservação Permanente, em Unidades de
Conservação (APA do Iraí), na comunidade em geral, em comunidade tradicional (Colônia Faria) e demais
características ambientais que poderiam ser impactadas pela implantação e operação do empreendimento, apesar da
implantação de medidas mitigatórias e compensatórios (impactos ambientais e medidas apresentadas em detalhes no
decorrer deste estudo ambiental). A não execução Contorno Norte não garante que haja preservação da situação
ambiental futura das áreas até então previstas para sua instalação, visto a área ser considerada urbana e passível de
terem outros empreendimentos licenciados, os quais poderão interferir em um ou mais aspectos ambientais citados.
Como já informado, o Contorno Norte de Curitiba é um empreendimento previsto no planejamento municipal, regional e
no contrato de concessão da Arteris Régis Bittencourt. Para estas três esferas citadas, a não execução do
empreendimento remete a uma alteração de planejamento.
Quanto aos interesses municipais, que constam em Plano Diretor, a não realização do empreendimento contrapõe o
planejado. Como efeito à não execução do Contorno Norte de Curitiba, a malha urbana municipal deve ser replanejada,
podendo também haver reflexo e alterações nas características de planejamento do uso e ocupação do solo em áreas
do município.
Ainda como reflexo no município, em especial às propriedades que tem sobre suas áreas o planejamento de locação do
Contorno Norte e em função deste, em tese, existem impeditivos aos proprietários para regularização de determinados
empreendimentos de interesse, estando a área destinada à implantação do Contorno Norte. Além de impedir o
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aproveitamento econômico da propriedade, há o impacto em sua valorização. Neste caso, a não realização do
empreendimento também põe como necessário o replanejamento municipal visto aos impeditivos, como reflexos
econômicos, existentes aos munícipes.
A mesma situação ocorre no âmbito regional, em escala maior. A não execução do Contorno Norte de Curitiba remete à
um replanejamento no âmbito da COMEC em todos os seus níveis de atuação.
Já na esfera da Concessionária Arteris Régis Bittencourt, a não execução do empreendimento remete ao
replanejamento e ajustes de seus compromissos, podendo também haver reflexos nas tarifas a serem cobradas nas
praças de pedágio de seu trecho de concessão.
Deste modo, considerando a não execução do empreendimento, é prevista que:

 Não haverá intervenções e impactos socioambientais associados à sua implantação e operação (detalhados
no decorrer deste estudo ambiental);

 Haverá o aumento do tráfego de veículos nas vias atuais, com reflexos na saúde e econômicos;

 Haverá reflexo no planejamento de mobilidade de Colombo/PR, com possíveis alterações na planejamento de
uso e ocupação do solo;

 Haverá reflexo no planejamento de mobilidade regional e demais funções públicas no âmbito da COMEC
(Transporte coletivo metropolitano, Sistema viário de interesse metropolitano, Habitação, Saneamento básico,
Controle do uso e ocupação do solo, Desenvolvimento socioeconômico e ambiental, entre outros); e

 Haverá reflexo no contrato de concessão da Arteris Régis Bittencourt, podendo haver reflexo também nas
tarifas de pedágio.

2.6. ÓRGÃO FINANCIADOR E VALOR DA ATIVIDADE

O valor do empreendimento, conforme preconizado pela Programa de Exploração da Rodovia (PER) é de
R$ 124.079.301,71 (Valor reajustado ao preço atual - IRT 2,05535).

2.7. EFLUENTES LÍQUIDOS

Caracterização e Estimativa de Quantidades de Efluentes Líquidos Gerados na Construção e Operação do
Empreendimento

Os efluentes gerados nas frentes de obras e áreas de apoio consistem nos seguintes:

 Efluentes sanitários (banheiros químicos);

 Efluentes industriais dos pátios de estocagem.
Considerando-se a NBR 7229/1993, pode-se quantificar a geração de efluentes líquidos, de forma aproximada, tendo-
se como base os valores médios de geração de esgotos e lodo fresco por ocupante.

Em virtude de se tratar de obra, adota-se o tipo de ocupação “alojamento provisório”, o qual define uma média de
esgoto/dia por pessoa da ordem de 80 L e 1 L de lodo fresco/dia.

Os efluentes domésticos e sanitários a serem gerados compreendem, conforme padrão geral deste tipo de material,
99,9% de água e 0,1% de sólidos, os quais são compostos por sólidos suspensos, sólidos dissolvidos, matéria orgânica,
nutrientes (N e P) e organismos patogênicos (vírus, bactérias, protozoários e helmintos). Estes sólidos correspondem
ao lodo gerado no processo.

Os efluentes industriais, caso gerados, corresponderão a óleos e graxas oriundos da lavagem dos equipamentos.
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Identificação e Características Qualitativas Estimadas dos Efluentes Líquidos Identificados

Os efluentes gerados nas frentes de obras e áreas de apoio consistem nos seguintes:

 Efluentes sanitários (banheiros químicos);

 Efluentes industriais dos pátios de estocagem.
Os efluentes industriais, caso gerados, corresponderão a óleos e graxas oriundos da lavagem dos equipamentos.

Caracterização dos Sistemas de Controle e Tratamento dos Efluentes Líquidos Gerados pelo Empreendimento

No sistema de controle e tratamento será preferencialmente utilizada a rede pública de saneamento dado o
estabelecimento dos trabalhadores em alojamentos no município.

Nas frentes de obra serão utilizados sanitários químicos, os quais serão devidamente encaminhados para sistemas de
coleta a serem contratados.

Caso haja qualquer frente com geração de resíduos oleosos, será instalada caixa separadora para remoção dos
resíduos e armazenamento em tanque apropriado, sendo posteriormente encaminhados para reciclagem. O local de
armazenagem será provido de piso impermeável e dotado de sistema retentor de óleo, evitando riscos de contaminação.

2.8. RESÍDUOS SÓLIDOS

Identificação das Fontes de Geração de Resíduos Sólidos na Instalação e Operação

Durante o período de instalação do empreendimento tem-se como principais fontes de geração de resíduos as
movimentações de solos (cortes), materiais externos para aterramento, restos de concreto e embalagens vazias de
óleos e insumos em geral.

Tem-se, ainda, a geração de resíduos oriundos de escritórios (papéis e plásticos, em especial), sanitários (papéis),
refeitórios (resíduos orgânicos, papéis e plásticos) e embalagens vazias de óleos e outros insumos a serem gerados.

Classificação dos Resíduos Considerados

 Orgânicos – Serão depositados em contêineres/galões/lixeiras, com identificação padronizada na cor Marrom,
seguindo Resolução CONAMA n° 275/01;

 Rejeitos – Serão depositados em contêineres/galões/lixeiras, com identificação padronizada na cor Cinza
seguindo Resolução CONAMA n° 275/01;

 Rejeitos Perigosos – Serão depositados em contêineres/galões/lixeiras, com identificação padronizada na cor
Laranja, seguindo resolução do Resolução CONAMA n° 275/01;

 Recicláveis – Serão depositados em contêineres/galões/lixeiras, com identificação padronizada na cor Verde /
Azul / Amarelo / Vermelho, seguindo Resolução CONAMA n° 275/01.

Estimativas Quantitativas de Resíduos Gerados

Durante o período de obras, é estimado uma geração de um máximo de 1 kg resíduos/dia a serem gerados por
trabalhador (considerando-se a média brasileira em ambiente domiciliar).

Indicação dos Locais de Acondicionamento e Estocagem Temporária dos Resíduos Sólidos Gerados

Serão instalados contêineres para o acondicionamento temporário dos resíduos sólidos a serem gerados.

Caracterização dos Sistemas de Controle, Procedimentos, Formas e Locais de Disposição Final dos Resíduos
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O gerenciamento dos resíduos sólidos deverá contar com sistemas de triagem, acondicionamento, transporte e
encaminhamento dos resíduos para locais específicos e habilitados.

A gestão destes materiais deverá ser feita de acordo com a Resolução CONAMA nº 307 de 2002.

Os resíduos serão encaminhados ao sistema municipal de coleta de resíduos ou, caso tal esteja indisponível ou
insuficiente, a aterros sanitários particulares, desde que os mesmos estejam devidamente licenciados de acordo com a
legislação ambiental vigente.
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3. ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO

De modo geral, todo e qualquer empreendimento inserido fisicamente no ambiente provoca impacto ambiental, positivo
e/ou negativo, abrangendo limites físicos conhecidos como “Áreas de Influência do Empreendimento”, que se
classificam como Área Diretamente Afetada, Área de Influência Direta e Área de Influência Indireta.

Conforme preconiza a Resolução Conama nº 001, de 23 de janeiro de 1986, Artigo 5º, o estudo de impacto ambiental
obedecerá diretrizes gerais, dentre elas o “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”.

A determinação de abrangência e limites geográficos das áreas de influência do empreendimento, direta ou
indiretamente afetadas pelos impactos, devem considerar, em todos os casos, a bacia hidrográfica onde este se localiza
(CONAMA 01/86).

Dentre as diversas variáveis consideradas na delimitação das áreas de influência destaca-se:

 Área onde serão realizadas as obras;

 Limitação das bacias hidrográficas onde está inserido o empreendimento;

 Tráfego e principais acessos a serem utilizados pelo empreendimento;

 Efeitos sociais e econômicos da implantação do empreendimento;

 Delimitação das áreas legalmente protegidas;

 Local de geração de impactos e seus vetores correspondentes.

A determinação das Áreas de Influência varia conforme o meio estudado tendo em vista as especificidades de cada um
deles e as formas nas quais poderão se materializar os impactos potenciais associados ao empreendimento proposto.

O objetivo principal na delimitação das áreas de influência é o de estabelecer as fronteiras de manifestação dos
fenômenos que poderão incidir sobre os meios físico, biótico e socioeconômico, de modo a permitir sua correta
compreensão e a proposição das medidas adequadas e eficientes para mitigação e/ou compensação dos impactos
potenciais identificados.

Apresenta-se na sequência a descrição e delimitação das áreas de influência, estas divididas em: Área Diretamente
Afetada; Área de Influência Direta; e Área de Influência Indireta.

3.1. ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA)

A ADA compreende as áreas que sofrerão intervenções diretas em função das atividades inerentes ao empreendimento,
considerando as fases de implantação e operação do empreendimento.

Desta maneira, delimita-se para os Meios Físico, Biótico e Socioeconômico, como Área Diretamente Afetada (ADA), a
faixa de domínio projetada.

A faixa de domínio projetada possui 80 metros de largura (40 metros para cada lado), havendo ao longo do traçado
variações superiores em função da ocorrência de cortes e aterros, cujas alturas e extensões projetam uma área de
intervenção superior à premissa de projeto. Essas variações ocorrem também nas áreas de instalação dos trevos de
interseção com as BRs 116 e 476 e com a PR 417.

Quanto à interseção do Contorno Norte de Curitiba com a BR 116, foi apresentado pelo empreendedor, durante os
estudos ambientais, uma evolução do projeto (Estaca 00 a 90), sendo este incorporado à ADA do empreendimento.

Na sequência é apresentado a adequação de interseção com a BR 116 considerado nos estudos ambientais .
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Figura 31: Adequação do projeto considerada na ADA - Interseção com a BR 116/PR .

Considera-se também para ADA as áreas de apoio às obras, como canteiros de obra e de instalações industriais
(britagem e usinas), áreas de bota-fora, jazidas e caminhos de serviços. Até o momento não há indicação de locação
das áreas de apoio, cuja definição ocorrerá em projeto de engenharia a ser apresentado na fase de licenciamento de
instalação junto ao IAT.
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3.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)

Compreende as áreas reais ou potencialmente ameaçadas pelos impactos diretos da implantação e operação do
empreendimento, bem como das atividades associadas e decorrentes.

Para os meios estudados foram delimitadas áreas de influência direta (AID), considerando suas especificidades e as
características da área e de sua ocupação territorial.

Os limites da AID foram definidos de acordo com os seguintes critérios:

 Meio Físico e Meio Biótico: Faixa de 1000 metros de largura com centro coincidente com o eixo da via
projetada (500 metros para cada lado da via a partir do eixo).

Justifica-se a delimitação desta área pelo fato de existirem remanescentes bióticos em trechos do
empreendimento que, de maneira mais ou menos intensa, são passíveis de serem influenciadas diretamente
pela execução e operação do empreendimento.

As pressões na AID sobre o meio físico e biótico, em função do empreendimento, durante as fases de
instalação e operação, estão associados à implantação de áreas de apoio, geração de ruídos, emissões
atmosféricas, processos erosivos e assoreamento de drenagens.

 Meio Socioeconômico: Área territorial que compreende o município de Colombo/PR.

Justifica-se a delimitação desta área de influência pelo fato das interferências e pressões antrópicas se
mostrarem fortemente presentes e ligadas à futura execução e operação do empreendimento, influenciando
diretamente as atividades socioeconômicas e a mobilidade urbana de todo o município de Colombo/PR.

A seguir é apresentado o mapa da AID.
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3.3. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII)

A Área de Influência Indireta (AII) abrange a região sobre a qual incidem os impactos indiretos do empreendimento, com
os meios físico e biótico relacionados as características físicas e, como destaque, o meio socioeconômico, estando este
relacionado às possíveis alterações na dinâmica dos núcleos urbanos, de uso e ocupação e fluxo rodoviário.

A delimitação da AII foi definida conforme os critérios a seguir descritos.

 Meio Físico e Meio Biótico - Fauna: Área formada pelas bacias hidrográficas dos Rios Atuba, Palmital e Iraí.

Justifica-se a delimitação desta área de influência em função do empreendimento estar situado nas bacias
hidrográficas dos Rios Atuba, Palmital e Iraí, cortando seus afluentes e em específico o Rio Palmital,
determinando-se assim a união de suas bacias hidrográficas como AII. Desta maneira atende-se a Resolução
Conama nº 001/1986.

 Meio Socioeconômico: Área territorial que compreende os 29 municípios pertencentes à Região
Metropolitana de Curitiba, que são: Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova,
Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul,
Colombo, Contenda, Curitiba, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên,
Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas
do Sul e Tunas do Paraná.

A delimitação desta área justifica-se pela forte interação socioeconômica entre os municípios pertencentes a
esta região, alguns mais e outros menos envolvidos a dinâmica intermunicipal, porém todos influenciados pelo
empreendimento. A região metropolitana de Curitiba foi estabelecida pela Lei Complementar Federal nº
14/1973, que estabeleceu também as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre,
Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza.

A seguir é apresentado o mapa da AII.
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APRESENTAÇÃO

O empreendimento Contorno Norte de Curitiba (CNC) pertence ao Programa de Exploração de Rodovias, Ampliação da
Capacidade, da Concessão das Rodovias Federais definido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT,
cuja Concessionária é a AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT (ARB) para as Rodovias BR 116/SP, entre km 268,9
(cabeceira sul da ponte sobre o Córrego Pirajussara, divisa entre os municípios de São Paulo e Taboão da Serra) e o
km 569,1 (divisa SP/PR), e BR 116/PR, entre o km 0,0 (Divisa SP/PR) e o km 89,6 (extremidade leste da interseção
com a BR 476/PR) e respectivos acessos.
O Contrato de Concessão assinado em fevereiro de 2008, prevê serviços associados à recuperação geral, conservação,
monitoramento, manutenção, melhoramentos e operação da rodovia, estando prevista a construção do Contorno Norte
de Curitiba, em pista dupla, com extensão de 11,785 km.
A empresa responsável pelo empreendimento e pela condução do processo de licenciamento ambiental é Autopista
Regis Bittencourt S/A, pertencente ao Grupo Arteris.
O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo do poder executivo (federal, estadual e municipal) que tem
como respaldo uma abordagem técnica fundamentada, basicamente, nas características do empreendimento, nas
características do meio que este empreendimento será inserido e nas consequências (impactos ambientais) que o
empreendimento poderá promover ao ambiente, podendo haver necessidade de execução de medidas paliativas
voltadas à mitigar e compensar tais impactos ambientais potenciais.
O rito processual a ser seguido durante o licenciamento ambiental depende das características do empreendimento,
como tipologia, localização e porte, havendo modos mais simplificados de licenciamento, como Licenciamento
Ambiental Prévio (LAP) com dispensa de Licenciamento Ambiental de Instalação (LAI), e modos mais complexos de
licenciamento ambiental, como exigência de LAP, LAI, Licença Ambiental de Operação (LAO), anuência de órgãos
intervenientes (como Fundação Nacional do Índio – FUNAI), realização de audiências públicas, dentre outras exigências.
O órgão ambiental licenciador para a implantação do empreendimento Contorno Norte de Curitiba, considerando a
tipologia, dimensão e abrangência que o possui, é o Instituto Água e Terra (IAT), órgão estadual de meio ambiente,
conforme entendimento posto na Lei Federal Complementar nº 140/2011 e Decreto Federal nº 8.437/2015. O processo
de enquadramento de licenciamento junto ao IAT foi iniciado em maio de 2019, é o de nº 15.917.192-2.
Ressalta-se que a abertura do processo ocorreu junto ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP), instituição que mais tarde,
juntamente com o Instituto de Terras, Cartografia e Geologia (ITCG) e do Instituto das Águas do Paraná, incorporam o
Instituto Água e Terra (IAT), conforme Lei Estadual nº 20.070/19.
Conforme as características do empreendimento previamente apresentadas pelo empreendedor, foi elaborado pelo IAP
o Termo de Referência – TR, emitido especificamente para o empreendimento Contorno Norte de Curitiba. Neste TR
foram abordadas as orientações para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA), documentos necessários para que se possam aferir a viabilidade do empreendimento, com
participação pública, tanto na elaboração como na avaliação dos estudos e projeto.
O presente documento se caracteriza por ser o Volume 2 do EIA, do total de 5 volumes, que são: Volume 1 –
Identificação e Caracterização do Empreendimento, Alternativas Tecnológicas e Locacionais e Áreas de Influência;
Volume 2 – Diagnóstico Ambiental do Meio Físico; Volume 3 – Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico; Volume 4 –
Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico; e Volume 5 – Análise Integrada, Prognóstico Ambiental, Passivos
Ambientais, Avaliação dos Impactos Ambientais, Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas Ambientais,
Compensação Ambiental, Conclusões, Bibliografia e Glossário.
Tanto o EIA como o RIMA devem ser desenvolvidos conforme orientações do TR do IAP e tendo por base os dados do
Projeto de Engenharia e informações correlatas fornecidas pela ARB. Também, são envolvidos na elaboração dos
estudos uma ampla gama de profissionais, distribuídos nas funções de coordenadores de abrangência geral,
coordenadores técnicos e assessores técnicos de diversas áreas de conhecimento, englobando os meios físico, biótico
e socioeconômico, além de profundo conhecimento na avaliação dos impactos ambientais, bem como nas medidas
voltadas a evitar, mitigar e compensar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos.
Paralelamente à elaboração do EIA, necessário ao licenciamento no IAT, está em curso processo de anuência do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) ao empreendimento. Processo junto ao IPHAN é o de
número 01508.000007/2020-35 e atualmente já há anuência do órgão para a Licença Prévio do empreendimento.
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Também foram consultados outros órgãos, das três esferas governamentais, quanto a anuência ao 
empreendimento, onde nenhum solicitou estudos adicionais para avaliação específica de viabilidade ou se 
posicionou contrário à implantação e operação do empreendimento. 
No que tange à Bibliografia, o Referencial Bibliográfico de todo EIA será apresentado, por área de abrangência, no Volume 
5, Capítulo 9 do presente Estudo de Impacto. 



 

 

  
5 

4. DIA G NÓS T IC O A MB IE NT A L  

O diagnóstico ambiental do empreendimento é uma das etapas fundamentais do Estudo de Impacto Ambiental, momento 
que se busca o conhecimento dos aspectos físicos, bióticos e sociais das áreas de influência e da área diretamente 
afetada pelo projeto em que se pleiteia executar. 
O diagnóstico ambiental deve atender minimamente as exigências do órgão ambiental, encaminhadas preferencialmente 
por meio de Termo de Referência e, a depender da dinâmica do processo de licenciamento, de documentos auxiliares, 
de modo a atender as necessidades de conhecimento dos meios estudados, promovendo uma melhor avaliação dos 
potenciais impactos ambientais a serem provocados pelo empreendimento, podendo assim serem indicadas, planejadas 
e implantadas medidas que possam evitar, mitigar e compensar esses potenciais impactos. 
Desse modo, a composição do diagnóstico ambiental do Estudo de Impacto Ambiental do projeto Contorno Norte de 
Curitiba está dividido em diagnóstico do meio físico, do meio biótico e do meio socioeconômico, com os dois últimos 
sendo apresentados em cadernos/volumes específicos. 

4.1. MEIO FÍSICO  

O presente diagnóstico desenvolveu estudos multidisciplinares sobre o meio físico das áreas de influência do projeto do 
Contorno Norte de Curitiba. 
Estes estudos constituem um subsídio técnico fundamental para o adequado planejamento das intervenções, que 
representarão, quando da implantação do empreendimento, um instrumento imprescindível na tarefa de conciliar os 
interesses econômicos, sociais e, principalmente, ambientais. 
O Diagnóstico do Meio Físico da Área de Influência do projeto do Contorno é parte integrante de um conjunto de estudos 
que estão sendo realizados a fim de subsidiar o processo de licenciamento ambiental do empreendimento. 
A metodologia adotada partiu da integração da base cartográfica e dos dados digitais de mapeamentos temáticos do meio 
físico (recursos hídricos, geologia, geomorfologia e solos) com as imagens de satélite provenientes do provedor 
QuickMapServices utilizando o ambiente Qgis 3.4.7. Optou-se pela utilização de tais imagens tendo em vista a qualidade 
das mesmas e a compatibilidade com os estudos desenvolvidos no âmbito do projeto executivo de engenharia e outras 
informações. 
Assim sendo, o mapeamento temático consistiu em localização dos pontos de interesse em mapas e determinação de 
suas coordenadas geográficas em UTM, tendo como referência o Datum WGS 84. 
Em primeiro lugar foi realizada a compilação e análise dos dados de geologia, geomorfologia e solos para a identificação 
e delimitação de grandes unidades homogêneas, em termos de suas condicionantes morfogenéticas e estruturais. Após 
esta etapa, foram consideradas as potencialidades e fragilidades dos recursos naturais, os padrões de uso e o estado de 
degradação das terras. As unidades homogêneas foram descritas e caracterizadas com base no conjunto de dados 
temáticos disponíveis. 
Para a caracterização dos condicionamentos climatológicos atuantes na região foram utilizados dados do Instituto 
Nacional de Meteorologia – INMET, da Agência Nacional de Águas – ANA, Sistema Nacional de Informações Sobre 
Recursos Hídricos – (SNIRH) – HidroWeb e Instituto Águas do Paraná – Sistema de Informações Hidrológicas (SIH). 
Em relação aos recursos hídricos, adotou-se a bacia hidrográfica como unidade de planejamento, conforme preconizado 
pela Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9.433/97. 
Analisou-se, portanto, os aspectos hidrológicos, morfológicos e qualitativos da bacia dos rios Atuba, Iraí e Palmital nas 
quais está inserido o empreendimento, detalhando para a Área de Influência Direta os aspectos relativos às principais 
travessias de cursos d’água. 
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4.1.1. Clima e Condições Meteorológicas 

4.1.1.1.  Considerações Gerais 

Neste trabalho, o traçado da rodovia projetada do Contorno Norte de Curitiba está integralmente locado no município de 
Colombo/PR que faz parte da Região Metropolitana de Curitiba. 
Segundo a classificação climática de Koppen, a região de Curitiba está classificada como Cfb, onde o “C” indica que a 
região possui um clima temperado ou temperado quente, “f” indica um clima úmido, em que não existe uma estação de 
seca definida, “b” indica um verão temperado. 

Figura 1: Classificação Climática de Koppen. 

 
Fonte: Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR). 

As condições climáticas e meteorológicas de uma região são de extrema importância, pois fatores como a temperatura, 
umidade do ar, precipitação, velocidade e direção do vento, são determinantes para a formação de características do 
meio ambiente local. Tais fatores também devem ser considerados pois influenciam na forma de dispersão das partículas 
presentes no ar. 
Nos itens seguintes serão apresentados e detalhados dados a respeito de: 

• Precipitação pluviométrica; 
• Temperatura do ar; 
• Umidade relativa do ar; 
• Circulação, Direção e velocidade do vento. 

Os dados apresentados para caracterização climática possuem as seguintes fontes: 

• Sistema Nacional de Informações Sobre Recursos Hídricos (SNIRH) – HidroWeb. 
• Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) – Rede de Estações e Normais Climatológicas. 
• Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR); 
• Instituto Águas do Paraná – Sistema de Informações Hidrológicas (SIH); 
• Instituto Águas do Paraná – Series históricas das estações: CURITIBA com código OMM: 83842 (INMET) e 

Colombo SE COPEL com código 2549090. 
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4.1.1.2. Temperatura do Ar  

Os dados da temperatura do ar utilizados neste trabalho (Erro! Fonte de referência não encontrada.) foram extraídos 
do mapa climático das Normais Climatológicas do INMET e as médias mensais registradas na estação CURITIBA com 
código OMM (83842). Podemos perceber através dos dados da estação que os meses com a maior temperatura são os 
meses de dezembro, janeiro e fevereiro, já os meses mais frios são junho, julho e agosto. 

Tabela 1: Normais Climatológicas do Brasil (1981 – 2010): Temperaturas Máximas e Mínimas – Estação CURITIBA. 

Estação  Temperaturas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

CURITIBA 
Máximas 26,8 26,8 26,0 24,0 20,8 20,1 19,7 21,5 21,4 23,1 25,0 26,2 23,5 
Mínimas 17,2 17,4 16,5 14,6 11,2 9,7 9,0 9,6 11,1 13,2 14,9 16,2 13,4 

Fonte: Normais Climatológicas do Brasil, INMET. 

Os dados obtidos das Estações Climatológicas do INMET, em Curitiba, permitiram o processamento de informações 
quanto às temperaturas diárias máximas e mínimas ao longo de 29 anos de observação (1981 - 2010) para a elaboração 
de gráficos que apresentem o retrato do regime térmico médio anual, ou seja, ilustrando a sazonalidade das temperaturas 
da área de estudo. 
A partir da Figura 2 pode-se observar um padrão bem definido das temperaturas médias mensais durante o ano, onde 
ficam claramente evidentes as variações da temperatura em função das estações do ano. Os verões possuem 
temperaturas médias em torno dos 20°C e o inverno com temperaturas próximas aos 14 ºC. Para esta série de 
observação, a temperatura mais alta do ano foi de 26,8°C nos meses de janeiro e fevereiro. No inverno, as temperaturas 
médias não ultrapassam 15°C, sendo que o mês de julho apresenta as temperaturas mais frias, com média de 13,5°C. 

Figura 2: Temperatura Média Mensal em Graus Celsius °C (1981 – 2010). 

 
Fonte: Normais Climatológicas do Brasil, INMET. 

No que tange as temperaturas extremas de cada mês ocorridas ao longo do período de observação da série histórica, a 
Tabela 2 e Figura 3 apresentam as temperaturas máximas e mínimas absolutas. 
A partir deste gráfico é possível verificar as oscilações máximas já ocorridas de temperatura dentro nos meses durante o 
período de registro, evidenciando a possibilidade de ocorrerem temperaturas altas no inverno e, baixas no verão para 
esta série de dados. Em julho, por exemplo, onde a média mensal registrada foi de 13,5°C (Figura 2), se verificou uma 
máxima absoluta de 28,2°C e, mínima absoluta de -3,5°C. Já em janeiro, onde a média mensal da temperatura registrada 
é de 20ºC, se verificou uma máxima absoluta de 34,3°C e mínima absoluta de 10,2°C. 
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Tabela 2: Temperaturas Máximas e Mínimas Absolutas em Graus Celsius °C (1981 – 2010). 

Estação Temperatura Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

CURITIBA 
Máxima 34,3 33,5 33,9 31,8 29,4 27,3 28,2 31,6 33,7 33,1 34,0 33,6 34,3 

Mínima 10,2 10,8 6,6 2,5 -1,3 -1,6 -3,5 -1,9 0,4 2,6 7,1 9,0 -3,5 

Fonte: Normais Climatológicas do Brasil, INMET – Período de 1981 a 2010. 

Figura 3: Temperaturas Máximas e Mínimas Absolutas em Graus Celsius °C (1981 – 2010). 

 
Fonte: Normais Climatológicas do Brasil, INMET. 

As figuras (Figura 4 e Figura 5) a seguir apresentam os mapas climáticos com as temperaturas máximas e mínimas para 
o ano de 2019 no estado do Paraná, fornecidos pelo Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR).  
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Figura 4: Carta Climática das Temperaturas Máximas Anuais. 

 
Fonte: IAPAR. 

Figura 5: Carta Climática das Temperaturas Mínimas Anuais. 

 
Fonte: IAPAR. 
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4.1.1.3. Umidade Relativa do Ar 

A umidade do ar é um fator com grande relevância, pois sua variação pode ser sentida nas temperaturas, regimes de 
chuvas e até na saúde humana. Uma umidade mais elevada em um dia de calor causa uma sensação térmica mais 
elevada, por outro lado também em um dia de frio a umidade elevada fará com que a sensação de frio seja ressaltada. A 
Tabela 3 que segue apresenta dados da estação meteorológica de Curitiba sobre a média da porcentagem da umidade 
relativa do ar em um período de 29 anos (1981 – 2010). 

Tabela 3: Umidade Relativa do Ar em Porcentagem (1981 – 2010) – Estação de Meteorológica de Curitiba. 

Umidade Relativa do Ar Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Mínima (%) 81,2 81,3 82,2 82,5 83,4 82,3 80,4 77,1 80,8 81,7 79,2 79,6 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

Percebe-se que a média da umidade relativa do ar se mantém próxima aos 80% no decorrer das médias mensais, tendo 
o mês de agosto uma média de menor umidade relativa do ar e o mês de maio uma média maior. 
A Figura 6 e Figura 7  que seguem apresentam, respectivamente, a ilustração da umidade relativa do Brasil disponibilizado 
pelo INMET, em um período de 29 anos, e o mapa de umidade relativa do estado do Paraná no ano de 2019, 
disponibilizado pelo IAPAR. 
Ambas análises convergem para uma umidade relativa do ar acima de 80% para a região do empreendimento.  

Figura 6: Mapa da umidade relativa do ar compensada Brasil (1981 - 2010). 

 

Fonte: Normal Climatológica do Brasil (INMET) 1981-2010. 
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Figura 7: Umidade Relativa do Paraná 2019. 

 
Fonte: IAPAR. 

Se tratando de eventos extremos verificou-se, conforme Tabela 4, que os valores mínimos para umidade relativa do ar 
registradas na Estação Curitiba no período de 1981 a 2010 ocorreu no mês de setembro de 1995, com mínima de 27% 
respectivamente.  
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o ideal é que os medidores mostrem uma umidade variando 
entre 40% e 60% para que o corpo humano continue saudável. Dessa forma o restante dos meses permanece dentro 
do aceitável para a região. 

Tabela 4: Umidade Relativa Mínima do Ar em Porcentagem (1981 – 2010) – Estação de Meteorológica de Curitiba. 

Umidade Relativa do Ar Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Mínima (%) 52,0 54,0 52,8 52,8 49,3 40,8 46,8 * 27,0 46,8 42,5 43,0 

* Dado incorreto obtido (0,0%) 
Fonte: Normais Climatológicas do Brasil, INMET – Período de 1981 a 2010. 

4.1.1.4. Precipitação Pluviométrica 

Dentre todos os componentes do clima, a precipitação é um dos que mais afetam os vários segmentos da sociedade, 
devido a sua grande variabilidade, tanto em quantidade quanto em duração e tempo de ocorrência (SILVA et al, 2003). 
A Figura 8 exibe a distribuição anual das precipitações acumuladas no Brasil no período compreendido entre 1981 e 
2010. 
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Figura 8: Mapa Precipitação Acumulada Anual (Normal Climatológica do Brasil 1981-2010). 

 
Fonte: INMET, Normal Climatológica do Brasil. 

A seguir serão apresentados os gráficos correspondentes a duas séries históricas. Uma série diz respeito a  estação 
pluviométrica Curitiba (Figura 9) que abrange dados sobre a precipitação média dos meses entre os anos de 1981 a 2010, 
e a outra diz respeito a estação Colombo SE COPEL (Figura 10), que abrange dados sobre a precipitção média mesal 
entre os anos de 1988 a 2019. 
Verifica-se através dos gráficos que a média nos meses de verão (dezembro, janeiro e fevereiro) apresentam a maior 
quantidade de chuva, havendo uma queda de precimitação média mensal a partir do mês de abril, se estendendo até o 
mês de setembro. 

Figura 9: Precipitação Média Mensal – 1981 a 2010 (Estação Meteorológica de Curitiba). 

 
Fonte: INMET, Normal Climatológica do Brasil, estação Curitiba (código 83842). 
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Figura 10: Precipitação Média Mensal – 1988 a 2019 (Estação Meteorológica de Colombo). 

 
Fonte: Instituto Águas do Paraná, Sistema de Informações Hidrológicas (SIH), estação 

Colombo SE COPEL – Código 2549090. 

Quanto aos eventos extremos de precipitação, são apresentados a seguir os gráficos correspondentes a duas séries 
históricas. Uma série diz respeito a estação pluviométrica Curitiba (Tabela 5) que abrange dados sobre a precipitação 
máxima acumulada em 24 horas entre os anos de 1981 a 2010, e a outra diz respeito a estação Colombo SE COPEL 
(Tabela 6), que abrange dados sobre a precipitação máxima e mínima acumulada por mês entre os anos de 1988 a 
2019. 
Dessa forma, analisando a precipitação acumulada em 24h verifica-se que a maior intensidade ocorre nos meses de 
verão (dezembro, janeiro e fevereiro). Quando analisando-se a precipitação máxima acumulada por mês, os maiores 
valores ocorrem além dos meses de verão (dezembro, janeiro e fevereiro), também no mês de setembro. Os menores 
valores registrados para a mínima acumulada mensal ocorreram nos meses de maio, julho e agosto. 

Tabela 5: Precipitação máxima acumulada em 24 horas (1981 – 2010) - Estação CURITIBA. 

Estação Precipitação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

CURITIBA Máxima 121,0 146,2 78,5 71,6 95,3 83,0 93,4 81,4 93,1 65,9 77,9 100,3 146,2 

Fonte: INMET, Normal Climatológica do Brasil, estação Curitiba (código 83842). 

Tabela 6: Precipitação máxima e mínima acumulada por mês (1988 – 2019) Estação COLOMBO. 

Estação Precipitação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

COLOMBO 
Máxima 459,6 323,9 293,1 212,6 320,2 269,2 255,4 261,8 459,2 256 217,4 287,4 

Mínima 56,1 85,0 54,0 7,0 2,3 20,3 3,8 0 9 61,8 18,5 51,6 

Fonte: Instituto Águas do Paraná, Sistema de Informações Hidrológicas (SIH), estação 
Colombo SE COPEL – Código 2549090. 

4.1.1.5. Circulação, Direção e Velocidade do Vento 

Assim como a umidade do ar interfere na sensação térmica, o vento também é um desses fatores. A velocidade do vento 
é de grande importância para a dispersão de poluentes que se encontram no ar. Um vento considerado calmo pode 
contribuir para o aumento da concentração de poluentes, o que pode acarretar danos à saúde humana (IAP, 2013). 
Na Tabela 7 e Tabela 8 que seguem podem ser visualizados, respectivamente, dados sobre a intensidade do vento média 
(m/s) e a sua direção predominante, em uma serie de 29 anos (1981 a 2010), encontrados na região de Curitiba/PR. 
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Tabela 7: Intensidade do Vento (m/s) de 1981 a 2010. 

Estação Meteorológica Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Curitiba 2,3 2,2 2,0 2,0 1,9 2,1 2,1 2,1 2,3 2,4 2,5 2,4 2,2 
Fonte: Normal Climatológica do Brasil, INMET. 

Tabela 8: Direção predominante do Vento (Pontos cardeais e colaterais) – 1981 a 2010. 

Estação Meteorológica Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Curitiba NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 
Fonte: Normal Climatológica do Brasil, INMET. 

Quanto a direção dos ventos, percebe-se para todos os meses do ano a predominância do vento Nordeste (NE). Já para 
a força do vento, segundo escala de Beaufort (Tabela 9), a intensidade média dos ventos para os 12 meses do ano, cujas 
intensidades vão de 1,9 m/s (maio) a 2,5 m/s (novembro), se classifica como Vento Fraco, com designação de Brisa leve. 

Tabela 9: Escala de Beaufort de Força de Vento.  
Força Designação Velocidades limites  Influência em terra Ilustração 

 

0 Calma 0 – 0,5 m/s 
0 – 1 km/h A fumaça sobe verticalmente. 

 
 

1 
Aragem 

(bafejo, vento 
brando e fresco, 

viração) 

0,6 – 1,7 m/s 
2 – 6 km/h 

A direção da aragem é indicada pela fumaça, 
mas a grimpa* ainda não reage. 

 
 

2 Brisa leve 1,8 – 3,3 m/s 
7 – 12 km/h 

Sente-se o vento no rosto, movem-se as 
folhas das árvores e a grimpa começa a 
funcionar. 

 
 

3 Brisa fraca 3,4 – 5,2 m/s 
13 – 18 km/h 

As folhas das árvores se agitam e as 
bandeiras se desfraldam. 

 
 

4 Brisa 
moderada 

5,3 – 7,4 m/s 
19 – 26 km/h 

Poeira e pequenos papéis soltos são 
levantados. Movem-se os galhos das árvores. 

 
 

5 Brisa forte 7,5 – 9,8 m/s 
27 – 35 km/h 

Movem-se as pequenas árvores. Nos a água 
começa a ondular. 

 
 

6 Vento fresco 9,9 – 12,4 m/s 
36 – 44 km/h 

Assobios na fiação aérea. Movem-se os 
maiores galhos das árvores. Guarda-chuva 
usado com dificuldade. 
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Força Designação Velocidades limites  Influência em terra Ilustração 

 

7 Vento forte 12,5 – 15,2 m/s 
45 – 54 km/h 

Movem-se as grandes árvores. É difícil andar 
contra o vento. 

 
 

8 Ventania 15,3 – 18,2 m/s 
55 – 65 km/h 

Quebram-se os galhos das árvores. É difícil 
andar contra o vento. 

 
 

9 Ventania forte 18,3 – 21,5 m/s 
66 – 77 km/h 

Danos nas partes salientes das árvores. 
Impossível andar contra o vento. 

 
 

10 Tempestade 21,6 – 25,1 m/s 
78 – 90 km/h 

Arranca árvores e causa danos na estrutura 
dos prédios. 

 
 

11 Tempestade 
violenta 

26,2 – 29 m/s 
91 – 104 km/h Muito raramente observada em terra. 

 
 

12 Furacão 30 ou mais m/s 
105 ou mais km/h Grandes estragos. 

 
             

Vento Fraco Vento Moderado Vento forte 

grimpa*: instrumento simples para medir a velocidade o vento, geralmente no formato de galo. 
Fonte: Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).  

Disponível em: https://www.cptec.inpe.br/glossario.shtml 

Não se verificou na região de implantação do Contorno Norte de Curitiba, no município de Colombo/PR, a ocorrência de 
eventos extremos relacionados à velocidade do vento. Segundo o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais - Volume Paraná 
(UFSC/CEPED, 2013) foram registrados no período 1991 a 2012 apenas 8 eventos caracterizados como vendavais. 

4.1.2. Qualidade do Ar 

O ordenamento legislativo, Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
traz o entendimento de poluição: 

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas; 
II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente; 
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
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c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; 

Sabe-se que o conceito de poluição é uma percepção dinâmica, definida pelo ser humano. O que é permitido hoje poderá 
ser considerado poluição se os padrões se tornarem mais rígidos. 
No caso da poluição atmosférica define-se como qualquer forma de matéria ou energia com intensidade, concentração, 
tempo ou características que possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar 
público, danoso aos materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e à qualidade 
de vida da comunidade (BRASIL, 2020). 
Conforme apresentado pelo Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2020) as atividades antrópicas que mais causam a 
introdução de substâncias na atmosfera são os processos industriais, os de geração de energia, os veículos movidos a 
combustão com derivados de petróleo e as queimadas. Muitas das substâncias lançadas na atmosfera são tóxicas a 
saúde humana e danosas ao meio ambiente. Considera-se na magnitude das emissões, o relevo do entorno e o clima da 
região, influenciando na dispersão dos poluentes. Nota-se que o produto da interação destes fatores implica na qualidade 
do ar. 
Cabe ressaltar que os poluentes emitidos pela queima de combustíveis fósseis nas fontes industriais, veiculares ou 
naturais, geram gases que chegam à troposfera onde ocorrem reações fotoquímicas dos poluentes, como os óxidos de 
nitrogênio (NOx) e compostos orgânicos voláteis (COVs). Quando as concentrações gasosas atingem valores 
significativos e não ocorre a dispersão podem ocorrer sérios problemas de saúde. 
No caso da implantação do Contorno Norte de Curitiba, numa extensão de 11,7km, a emissão de poluentes resultantes 
da queima de combustíveis fósseis e alternativos, provenientes da operação das máquinas e veículos de carga, bem 
como à suspensão de material particulado, provenientes das operações de terraplanagem e movimentação de veículos 
são caracterizados como um dos principais fatores de impacto ambiental. 
Diante disto, o objetivo da análise da qualidade do ar, no período de elaboração do EIA/RIMA, referente à implantação 
do Contorno Norte de Curitiba, é o de caracterizar a qualidade do ar na região de influência do empreendimento, de forma 
a se avaliar o nível de poluentes atmosféricos a que estão expostos os moradores do entorno do empreendimento 
atualmente, antes da implantação e operação do empreendimento, para, posteriormente, quando da instalação e 
operação do empreendimento, ser possível a comparação entre os níveis de emissão que afetavam os moradores antes, 
durante a implantação e durante a operação do empreendimento. 
Conforme descreve o Ministério do Meio Ambiente, 2020, o padrão de qualidade do ar é um dos instrumentos de gestão 
da qualidade do ar, determinado como valor de concentração de um poluente específico na atmosfera, associado a um 
intervalo de tempo de exposição, para que o meio ambiente e a saúde da população sejam preservados em relação aos 
riscos de danos causados pela poluição atmosférica. 
Conforme DUTRA (2007 apud FERREIRA e OLIVEIRA, 2016), a principal degradação da qualidade do ar nos centros 
urbanos é realizada pelas emissões de poluentes oriundas de veículos automotores. As reações químicas associadas ao 
processo de combustão emitem entre os principais poluentes nocivos à saúde o monóxido de carbono (CO), os 
hidrocarbonetos (HC), os materiais particulados, os óxidos de Nitrogênio (NOx) e os óxidos de enxofre (SOx). 
Segundo Martins (1999), a poluição relaciona-se com três fatores, a saber: intensidade, continuidade e efetividade. A 
intensidade está definida pela quantidade de poluente em uma amostra de ar numa dada região; a continuidade com o 
período pelo qual os poluentes permanecem na composição do ar e; a efetividade como o efeito negativo dos poluentes 
sobre o ambiente. 
Relaciona-se à poluição do ar com a emissão de poluentes por fontes antropogênicas ou naturais na atmosfera, pelo 
processo de dispersão, na qual os poluentes são transportados pelos movimentos do ar, precipitações, massas de ar, 
etc., e pela interação entre os gases poluentes e a atmosfera, definindo o grau de qualidade do ar (AZUAGA, 2000 apud 
FERREIRA e OLIVEIRA, 2016). 
Na atmosfera, a poluição é o resultado do desequilíbrio entre a emissão e a capacidade da atmosfera em dispersar os 
poluentes (TACO, 2006). Conforme Martins (1998) e Taco (2006) a dispersão dos poluentes sofre interferência de uma 
variedade de fatores relacionados ao ambiente construído, citam-se: os tipos de construção, os obstáculos que margeiam 
as vias, os layouts, a rugosidade, as porosidades da superfícies e das edificações, a verticalidade das construções, 
arborização viária, os cânions urbanos, a topografia e as condições meteorológicas (direção e velocidade dos ventos, 
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chuvas, o grau de estabilidade da atmosfera, relacionada com a velocidade dos ventos e variação vertical da temperatura 
do ar com a altitude, determinando a capacidade do poluente em expandir-se verticalmente na atmosfera). Assim a 
concentração de poluentes na atmosfera é determinada pelas condições atmosféricas e sua capacidade de dispersão e 
pelas características de emissão inicial. 
Assim, a análise da qualidade do ar é justificável nesta fase do projeto, por se tratar de instrumento fornecedor de 
parâmetros técnicos que subsidiam o planejamento e a implementação de medidas de controle ambiental, a fim de 
alcançar resultados satisfatórios para as fases de instalação e operação de rodovias. 

4.1.2.1. Avaliação da Qualidade do Ar na Região do Empreendimento 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), conforme a Lei nº 6.938/81, Art. 6, § II, é o órgão consultivo e 
deliberativo que compõe o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA). Tem a finalidade de assessorar, estudar e 
propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e 
deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. 
Dentre as deliberações do CONAMA quanto à qualidade do ar, citam-se as Resoluções CONAMA nº 003/1990 e 
491/2018. O referencial histórico dessas Resoluções, para a qualidade do ar, é necessário para interpretação e avaliação 
dos dados secundários que fundamentaram esta avaliação. 
Cita-se também o referencial no âmbito do Estado do Paraná (Secretaria de Estado de Meio Ambiente), no caso a 
Resolução SEMA nº 054/2006 (revogada) e Resolução SEMA nº 016/2014. 

Quanto à Resolução CONAMA nº 003/1990 (revogada), estabelecia padrões nacionais de qualidade do ar (Tabela 10), 
e trazia a definição de padrão primário e secundário expressando uma proteção a saúde da população contra danos da 
poluição atmosférica e o mínimo dano à fauna e à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral, respectivamente. 
Além destes estabelecia os Níveis de Qualidade do Ar para a elaboração do Plano de Emergência para Episódios Críticos 
de Poluição do Ar. 

Tabela 10: Poluentes e padrões de qualidade do ar – CONAMA nº 003/1990. 

Poluente 

Padrão Primário Padrão Secundário 

Concentração Anual 

Concentração média 
de 24h 

(não deve ser excedida 
mais de uma vez por 

ano) 

Concentração Anual 

Concentração Média 
24h 

(não deve ser excedida 
mais de uma vez por 

ano) 
Partículas Totais 
em Suspensão 

(PTS) 

80 µ/m3 

média geométrica 240 µ/m3 60 µ/m3 

média geométrica 150 µ/m3 

Fumaça 60 µ/m3 

média aritmética 150 µ/m3 40 µ/m3 

média aritmética 100 µ/m3 

Partículas 
Inaláveis (PI) 

50 µ/m3 

média aritmética 150 µ/m3 50 µ/m3 

média aritmética 150 µ/m3 

Dióxido de 
Enxofre (SO2) 

80 µ/m3 

média aritmética 365 µ/m3 40 µ/m3 

média aritmética 100 µ/m3 

Poluente 

Padrão Primário Padrão Secundário 
Concentração média 

8h 
(não deve ser excedida 

mais de uma vez por 
ano) 

Concentração média 
1h 

(não deve ser excedida 
mais de uma vez por 

ano) 

Concentração média 
8h 

(não deve ser excedida 
mais de uma vez por 

ano) 

Concentração média 
1h 

(não deve ser excedida 
mais de uma vez por 

ano) 
Monóxido de 

Carbono (CO) 10.000 µ/m3 (9 ppm) 40.000 µ/m3 (35 ppm) 10.000 µ/m3 (9 ppm) 40.000 µ/m3 (35 ppm) 

Poluente Padrão Primário Padrão Secundário 
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Concentração Anual Concentração média 
de 1h Concentração Anual Concentração Média 

1h 
Dióxido de 

Nitrogênio (NO2) 
100 µ/m3 

média aritmética 320 µ/m3 100 µ/m3 

média aritmética 190 µ/m3 

Ozônio (O3)  

160 µ/m3 

não deve ser excedida 
mais de uma vez por 

ano 

 

160 µ/m3 

não deve ser excedida 
mais de uma vez por 

ano 

Fonte: adaptado Resolução CONAMA nº 003/1990 

Em novembro de 2018 entra em vigor a Resolução CONAMA nº 491/2018, que revoga a Resolução CONAMA nº 003/1990 
e estabelece os padrões de qualidade do ar (Tabela 11), adotados sequencialmente em quatro etapas, devendo os 
órgãos estaduais e distrital elaborar, em até 3 (três) anos, a partir da entrada em vigor desta resolução, um Plano de 
Controle de Emissões Atmosféricas, definido por regulamentação própria. Com relação ao monitoramento da qualidade 
do ar, conforme versa o Art 8º, o Ministério do Meio Ambiente, em conjunto com os órgãos ambientais estaduais e distrital, 
no prazo de 12 meses, após a entrada em vigor da resolução, elaborará um guia técnico contendo, dentre outros, os 
métodos de referência adotados e os critérios para a utilização de métodos equivalentes, da localização de amostradores 
e da representatividade temporal dos dados e sistematização do cálculo do índice de qualidade do ar. 
Fica a cargo dos órgãos estaduais e distrital a elaboração, com base nos níveis de atenção, de alerta e de emergência, 
um Plano de Episódios Críticos de Poluição do Ar, a divulgação do Índice de Qualidade do Ar – IQAR. 

Tabela 11: Poluentes e padrões de qualidade do ar – CONAMA nº 491/2018. 

Poluente Atmosférico Período de 
Referência 

PI-1 PI-2 PI-3 PF 
µ/m3 ppm 

Material Particulado MP10 
24h 120 100 75 50  

Anual1 40 35 30 20  

Material Particulado MP2,5 
24h 60 50 37 25  

Anual1 20 17 15 10  

Dióxido de Enxofre – SO2 
24h 125 50 30 20  

Anual1 40 30 20 -  

Dióxido de Nitrogênio – NO2 
1 hora2 260 240 220 200  
Anual1 60 50 45 40  

Ozônio -O3 8 horas3 140 130 120 100  

Fumaça 
24h 120 100 75 50  

Anual1 40 35 30 20  
Monóxido de Carbono – CO 8 horas3 - - - - 9 

Partículas Totais em 
Suspensão - PTS 

24h - - - 240  
Anual4 - - - 80  

Chumbo – Pb5 Anual1 - - - 0,5  
1 – média aritmética anual 
2 – média horária 
3 – máxima média móvel obtida no dia 
4 – média geométrica anual 
5 – medido nas partículas totais em suspensão 

Fonte: adaptado Resolução CONAMA nº 491/2018 

Dados extraídos do Relatório Anual da Qualidade do Ar na Região Metropolitana de Curitiba, 2013, comparam as 
emissões industriais com as emissões de tráfego. No documento relata-se que o número de veículos é muito maior do 
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que o de indústrias. Outro fato identifica o posicionamento das indústrias na área de periferia das cidades as quais lançam, 
através de suas chaminés, os efluentes gasosos longe dos centros urbanos, caso contrário ocorrido pelos veículos. 
De acordo com a o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Estado do Paraná, a distribuição das atividades 
industriais no Estado não é homogênea. A região Metropolitana de Curitiba (RMC) concentra 45,5% do PIB industrial do 
estado e, em outras regiões como a Centro-Ocidental e Sudeste, não ultrapassa 10%. Os setores que mais empregam 
na RMC são a Construção Civil, Alimentos, Veículos e Carrocerias. (SENAI, 2016) 
Salienta-se a importância do município de Colombo na produção mineral do estado do Paraná, destacando-se as lavras 
de exploração de rochas calcárias realizadas a céu aberto (PARANÁ, 1999). 
Conforme informação colhida no Departamento de Trânsito do Paraná (DETRAN/PR), 2020, a frota de veículos, 
oficialmente cadastradas, nas cidades de Colombo e Curitiba estavam assim distribuídas ao longo do período de 2014 a 
2018 (Tabela 12). A proporcionalidade entre veículos nos dois centros urbanos está entre 8 e 9%, ou seja, a frota de 
veículos na cidade de Colombo não chega a 10% da frota de Curitiba. 

Tabela 12: Frota de Veículos nas cidades de Colombo e Curitiba – 2014 a 2018. 
Frota de Veículos Cadastrados 2014 – 2018 

Cidade/ano 2014 2015 2016 2017 2018 
Colombo 112.980 117.777 121.619 125.862 131.109 
Curitiba 1.406.049 1.415.987 1.405.123 1.401.153 1.416.388 
Proporcionalidade 8,04% 8,32% 8,66% 8,98% 9,26% 

Fonte: DETRAN/PR, 2020. 

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC), criada em 1973, é constituída por 29 municípios (Tabela 13). Segundo dados 
do Censo 2010, IBGE, percebe-se o município de Colombo como sendo o 3º município da região em densidade 
populacional. A frente dele encontram-se os municípios de Pinhais e Curitiba, segundo e primeiro respectivamente. 

Tabela 13: Municípios pertencentes a Região Metropolitana de Curitiba. 
Região Metropolitana de Curitiba 

Município População 2010 População estimada 
(2019) Área [Km²] Densidade Demográfica 

[hab/Km²] 
Adrianópolis 6.376 5.919 1.349,311 4,73 
Agudos do Sul 8.270 9.371 192,261 43,01 
Almirante Tamandaré 103.204 118.623 194,744 529,95 
Araucária 119.123 143.843 469,240 253,86 
Balsa Nova 11.300 12.941 348,926 32,39 
Bocaiúva do Sul 10.987 12.944 826,344 13,30 
Campina Grande do Sul 38.769 43.288 539,245 71,90 
Campo do Tenente 7.125 7.971 304,488 23,40 
Campo Largo 112.377 132.002 1.243,552 89,93 
Campo Magro 24.843 29.318 275,352 90,22 
Cerro Azul 16.938 17.779 1.341,189 12,63 
Colombo 212.967 243.726 197,793 1.076,72 
Contenda 15.891 18.584 299,037 53,14 
Curitiba 1.751.907 1.933.105 435,036 4.027,04 
Doutor Ulysses 5.727 5.580 777,482 7,33 
Fazenda Rio Grande 81.675 100.209 116,678 700,00 
Itaperuçu 23.887 28.634 320,578 75,96 
Lapa 44.932 48.163 2.093,859 21,46 

http://www.curitiba-parana.net/
http://www.guiageo-parana.com/lapa/lapa.htm
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Região Metropolitana de Curitiba 

Município População 2010 População estimada 
(2019) Área [Km²] Densidade Demográfica 

[hab/Km²] 
Mandirituba 22.220 26.869 379,179 58,60 
Piên 11.236 12.746 254,792 44,10 
Pinhais 117.008 132.157 60,869 1.922,42 
Piraquara 93.207 113.036 227,042 410,52 
Quatro Barras 19.851 23.559 180,471 110,00 
Quitandinha 17.089 19.049 447,024 38,23 
Rio Branco do Sul 30.650 32.397 812,288 37,73 
Rio Negro 31.274 34.170 604,138 51,77 
São José dos Pinhais 264.210 323.340 946,435 279,16 
Tijucas do Sul 14.537 16.868 671,889 21,64 
Tunas do Paraná 6.256 8.769 668,478 9,36 

Fonte: IBGE, 2020. 

O monitoramento da qualidade do ar na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) foi iniciado em 1985, contando com 05 
(cinco) estações manuais de amostragens do ar, avaliando os parâmetros Partículas Totais em Suspensão – PTS, 
Fumaça – FMÇ, Dióxido de Enxofre – SO2, e Amônia – NH3, com os resultados expressos em médias diárias para estes 
poluentes. De acordo com o RMC, 2013, tem-se as seguintes estações compondo a rede de monitoramento (Tabela 14). 
Inclui-se na rede de monitoramento a Estação de Colombo. 

Tabela 14:Estações meteorológicas, Qualidade do Ar – RMC – ano 2013. 

Município Estação Localização (Coordenadas 
Geográficas) 

  Sul Oeste 

Curitiba 

Santa Cândida 25°22'25.69" 49°12'47.08" 
Cidade Industrial (CIC REPAR) 25°29'51.45" 49°20'25.43" 
Ouvidor Pardinho 25°26'40.87" 49°16'18.26" 
Boqueirão 25°29'35.43" 49°14'44.85" 
Santa Casa 25°26'12.30" 49°16'23.40" 

Araucária 

Assis 25°34'35.29" 49°24'20.11" 
NIS (UEG) 25°35'16.84" 49°24'21.50" 
CSN (CSN-PR423) 25°34'09.57" 49°22'56.57" 
REPAR (RPR) 25°33'12.87" 49°23'30.18" 
São Sebastião 25°35'10.38" 49°22'56.04" 
Seminário 25°34'51.39" 49°23'42.84" 

Colombo Colombo 25°17'35.51" 49°13'50.33" 

Fonte: PARANÁ – IAP, 2013. 

O mapa (Figura 11) apresenta a localização das Estações que fazem parte da Rede de Monitoramento da Qualidade do 
Ar na região Metropolitana de Curitiba. 
  

http://www.guiageo-parana.com/sao-jose-pinhais/cidade.htm
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Figura 11: Localização das Estações de Monitoramento da Qualidade do Ar – Rede de Monitoramento – Região 
Metropolitana de Curitiba. 

 
Fonte: IAP, 2020. 

Por estar localizada no primeiro Planalto do Paraná, a RMC possui clima subtropical e úmido, invernos com temperaturas 
podendo chegar abaixo de zero, verões com temperaturas até 35 graus Celsius, umidade relativa entre 75 e 85% de 
média mensal. Nos meses de verão (dezembro a fevereiro) ocorrem as maiores precipitações, e nos meses de junho a 
agosto, registram-se as menores ocorrências de chuva. A predominância dos ventos é no sentido leste. Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES)1, 2001. 
Conforme o Relatório da Qualidade do Ar da RMC, 2001, boas condições de dispersão evitam o acúmulo de poluentes 
junto a fonte, sendo as mais importantes a velocidade do vento e a estabilidade térmica da atmosfera.  
A qualidade do ar da região do Contorno Norte de Curitiba está relacionada às emissões de particulados na atmosfera 
de cargas das concentrações de poluentes geradas pelas indústrias, motores automotivos etc. 
A aproximação do inverno é um período com tendência de gerar condições ambientalmente preocupantes, devido ao 
aumento da poluição atmosférica causada pela inversão térmica (aumento da temperatura do ar com a altitude, que é o 
contrário do que se observa normalmente). Os poluentes, tais como hidrocarbonetos, oxidantes, óxidos sulfúricos e 
nitrosos, monóxido de carbono e partículas em suspensão, são, em grande parte, gerados pela exaustão dos motores de 
veículos e por indústrias poluentes, capazes de promover graves problemas de saúde pública, aumentando a incidência 

 

1 IPARDES, 2020 - http://www.ipardes.gov.br/anuario_2017/5indicadores/tab5_1_1.htm 

http://www.ipardes.gov.br/anuario_2017/5indicadores/tab5_1_1.htm
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de doenças respiratórias e pode acarretar, na população das Áreas de Influência, agravamento da saúde e até 
mortalidade, principalmente de crianças e idosos. 
O Relatório da Qualidade do Ar (2013) caracteriza os meses de abril a setembro com as condições mais desfavoráveis a 
dispersão dos poluentes na atmosfera. Explora ainda a suficiência em relação ao número de estações de monitoramento, 
conforme a Diretiva Europeia 1999/30/CE2, a localização das estações e a classificação, concluindo na suficiência ou não 
dos parâmetros avaliados naquele ano. A Tabela 15 apresenta os dados: 

Tabela 15: Monitoramento da Qualidade do Ar nas Áreas Industrial, Centro e Bairro. 

Poluente 
Nº de Monitores nas 

Estações de 
Monitoramento (2013) 

Número de Monitores nas Áreas 
Conclusão 

Industrial Industrial e Centro Centro Bairro 

PTS 8 4 1 2 1 Suficiente 
Fumaça 0 0 0 0 0 Insuficiente 
PI 6 2 2 1 1 Suficiente 
SO2 12 5 2 2 3 Suficiente 
CO 5 2 1 1 1 Suficiente 
O3 8 4 1 1 2 Suficiente 
NO, NO2, NOx 7 4 1 1 1 Suficiente 

Fonte: RMC, 2013. 

Aproximando os dados fornecidos pelo IAT à área de implantação do empreendimento, as estações meteorológicas 
mais próximas ao traçado proposto são as de Colombo e Santa Cândida. A Figura 12 que segue apresenta a localização 
destas estações em relação ao empreendimento. 

2 DIRECTIVA 1999/30/CE DO CONSELHO de 22 de abril de 1999 relativa a valores-limite para o dióxido de enxofre, dióxido de azoto 
e óxidos de azoto, partículas em suspensão e chumbo no ar ambiente. Disponível em: <https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0030:20080611:PT:PDF>. Acesso em março de 2020. Alterada por: 
Decisão 2001/744/CE da Comissão de 17 de outubro de 2001 e Directiva 2008/50/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 
de maio de 2008. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0030:20080611:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0030:20080611:PT:PDF
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Figura 12: Localização das Estações Meteorológicas de Colombo e Santa Cândida em relação ao empreendimento. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

Os dados utilizados para avaliação da qualidade do ar foram fornecidos pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP), em 
Relatório Anual de Qualidade do Ar na Região Metropolitana de Curitiba, 2013, (anexo), remetendo a períodos 
antecessores à resolução CONAMA nº 491/2018, sendo apresentados e comparados aos padrões estabelecidos na 
Resolução CONAMA nº 003/1990. A análise dos relatórios remeteu-se a quantificar os resultados do índice de Qualidade 
do Ar evidenciados para os indicadores “BOA”, “REGULAR”, “INADEQUADA”, “MÁ”, “PÉSSIMA ou CRÍTICA”. Os dados 
fornecidos mensalmente serviram de aporte para o preenchimento das tabelas a seguir. 
Para a Estação Meteorológica de Colombo (manual)3 foram avaliados e quantificados os dados, Índices de Qualidade do 
Ar (IQA), disponibilizados nos relatórios mensais, disponibilizados pelo IAP entre maio de 2011 a fevereiro de 2015, 
apresentados nas (Tabela 16 a Tabela 20) que seguem. 
  

 
3 A coleta e análise de dados é feita por técnicos especializados em meteorologia. Os dados são lidos e anotados por um observador 
a cada intervalo e este os envia a um centro coletor por um meio de comunicação qualquer. As informações são sistematizadas em 
um banco de dados. 
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Tabela 16: Estação Meteorológica Colombo – Avaliação dos dados disponibilizados em 2011. 
Estação Meteorológica de Colombo – Dados 2011 

2011/Mês 
Índices de Qualidade do Ar (IQA) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Boa     18 6 8 11 14 15 16 15 
Regular     9 20 21 18 14 15 12 14 
Inadequada     2 2 2 2 1 1 1 1 
Má     1 1 0 0 1 0 0 1 
Péssima ou Crítica     0 0 0 0 0 0 0 0 
Dado não disponível     1 1 0 0 0 0 1 0 

Fonte: Adaptado IAP, 2020. 

Tabela 17: Estação Meteorológica Colombo – Avaliação dos dados disponibilizados em 2012. 
Estação Meteorológica de Colombo – Dados 2012 

2012/Mês 
Índices de Qualidade do Ar (IQA) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Boa 13 0  12 15 15 12 4 7 10 15 11 
Regular 13 0  16 13 11 14 23 12 20 14 13 
Inadequada 0 0  1 3 4 3 2 2 0 1 1 
Má 0 0  0 0 0 2 2 2 1 0 0 
Péssima ou Crítica 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dado não disponível 4 29  1 0 0 0 0 7 0 0 6 

Fonte: Adaptado IAP, 2020. 

Tabela 18: Estação Meteorológica Colombo – Avaliação dos dados disponibilizados em 2013. 
Estação Meteorológica de Colombo – Dados 2013 

2013/Mês 
Índices de Qualidade do Ar (IQA) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Boa 24 12 15 3 7 9 20 11 16 18 11 0 
Regular 7 16 13 7 8 6 7 13 11 11 7 0 
Inadequada 0 0 3 3 7 2 2 6 2 2 0 0 
Má 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 
Péssima ou Crítica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dado não disponível 0 0 0 16 8 9 0 0 1 0 12 31 

Fonte: Adaptado IAP, 2020. 
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Tabela 19: Estação Meteorológica Colombo – Avaliação dos dados disponibilizados em 2014. 
Estação Meteorológica de Colombo – Dados 2014 

2014/Mês 
Índices de Qualidade do Ar (IQA) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Boa 2 3 8   3 7 4 5 3 3 1 
Regular 9 10 4   4 5 6 8 11 12 7 
Inadequada 1 3 0   7 3 5 1 3 0 3 
Má 0 0 1   1 4 0 3 0 0 1 
Péssima ou Crítica 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0 
Dado não disponível 16 12 18   15 12 15 13 14 15 19 

Fonte: Adaptado IAP, 2020. 

Tabela 20: Estação Meteorológica Colombo – Avaliação dos dados disponibilizados em 2015. 
Estação Meteorológica de Colombo – Dados 2015 

2015/Mês 
Índices de Qualidade do Ar (IQA) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Boa 0 2           
Regular 14 10           
Inadequada 1 1           
Má 1 0           
Péssima ou Crítica 0 0           
Dado não disponível 15 15           

Fonte: Adaptado IAP, 2020. 

Na forma gráfica a representação do IQA, para os dados disponibilizados no período de 2011 a 2015 estão assim 
distribuídos (Figura 13): 

Figura 13: Representação do IQA – Estação Meteorológica Colombo. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

Considerando as estações do ano, a avaliação sazonal do IQA são representadas na Figura 14 a Figura 17. 
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Figura 14: Representação do IQA – Estação Meteorológica Colombo – Verão. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

Figura 15: Representação do IQA – Estação Meteorológica Colombo – Outono. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 
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Figura 16: Representação do IQA – Estação Meteorológica Colombo – Inverno. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

Figura 17: Representação do IQA – Estação Meteorológica Colombo – Primavera. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

A Figura 18 que segue apresenta os maiores percentuais de IQA observados, considerando as estações do ano. 
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Figura 18: Média percentual em relação as estações do ano – Estação Meteorológica Colombo. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

Complementado, listam-se os parâmetros em não conformidade observados nos relatórios disponibilizados pelo IAP 
(Tabela 21 a Tabela 25). 

Tabela 21 : Estação Meteorológica Colombo – Parâmetros em não conformidade com a Resolução CONAMA nº 003/1990 – 
Dados de 2011. 

Estação Meteorológica de Colombo – Dados 2011 
Parâmetros Avaliados (SO2, PTS, PI) 

2011/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Regular     PTS 
PI 

PTS 
PI 

PTS 
PI 

PTS 
PI 

PTS 
PI 

PTS 
PI PTS PTS 

PI 
Inadequada     PTS PTS PTS PTS PTS PTS PTS PTS 
Má     PTS    PTS   PTS 
Péssima ou Crítica             

Fonte: Adaptado IAP, 2020. 

Tabela 22: Estação Meteorológica Colombo – Parâmetros em não conformidade com a Resolução CONAMA nº 003/1990 – 
Dados de 2012. 

Estação Meteorológica de Colombo – Dados 2012 
Parâmetros Avaliados (SO2, PTS, PI) 

2012/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Regular PTS   PTS PTS PTS 
PI 

PTS 
PI 

PTS 
PI 

PTS 
PI 

PTS 
PI 

PTS 
PI PTS 

Inadequada    PTS PTS PTS PTS PTS PTS  PTS PTS 

Má     PTS  PTS PTS PTS 
PI PTS   

Péssima ou Crítica             
Fonte: Adaptado IAP, 2020. 
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Tabela 23: Estação Meteorológica Colombo – Parâmetros em não conformidade com a Resolução CONAMA nº 003/1990 – 
Dados de 2013. 

Estação Meteorológica de Colombo – Dados 2013 
Parâmetros Avaliados (SO2, PTS, PI) 

2013/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Regular PTS PTS PTS PTS PTS PTS 
PI 

PTS PTS PTS PTS PTS  

Inadequada   PTS PTS PTS PTS PTS PTS PTS PTS   
Má    PTS PTS  PTS PTS     

Péssima ou Crítica             
Fonte: Adaptado IAP, 2020. 

Tabela 24: Estação Meteorológica Colombo – Parâmetros em não conformidade com a Resolução CONAMA nº 003/1990 – 
Dados de 2014. 

Estação Meteorológica de Colombo – Dados 2014 
Parâmetros Avaliados (SO2, PTS, PI) 

2014/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Regular PTS PTS PTS   PTS PTS PTS 
PI 

PTS PTS PTS PTS 

Inadequada PTS PTS    PTS PTS PTS PTS PTS  PTS 
Má   PTS   PTS PTS PTS PTS   PTS 

Péssima ou Crítica             
Fonte: Adaptado IAP, 2020. 

Tabela 25: Estação Meteorológica Colombo – Parâmetros em não conformidade com a Resolução CONAMA nº 003/1990 – 
Dados de 2015. 

Estação Meteorológica de Colombo – Dados 2015 
Parâmetros Avaliados (SO2, PTS, PI) 

2015/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Regular PTS PTS           

Inadequada PTS PTS           
Má PTS            

Péssima ou Crítica             
Fonte: Adaptado IAP, 2020. 

Para a Estação Meteorológica de Santa Cândida (automática)4 foram avaliados e quantificados os dados disponibilizados 
nos relatórios mensais, disponibilizados pelo IAP, entre maio de 2011 a janeiro de 2017, apresentados nas (Tabela 26 a 
Tabela 32) a seguir: 
  

 

4 Equipadas com sensores eletrônicos que medem inúmeras variáveis como temperatura, umidade relativa do ar, precipitação 
pluviométrica, velocidade dos ventos, entre outros integra os valores observados minuto a minuto e os disponibiliza automaticamente 
a cada hora. Os dados são transmitidos diretamente para a base do aparelho, via wireless ou gateway, um hardware que funciona 
como uma ponte entre os sensores e a base do equipamento. As informações são apresentadas por meio de números, frases e 
ícones. 
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Tabela 26 : Estação Meteorológica Santa Cândida – Avaliação dos dados disponibilizados em 2011. 
Estação Meteorológica de Santa Cândida – Dados 2011 

2011/Mês 
Índices de Qualidade do Ar (IQA) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Boa     31 30 28 30 25 26 26 27 
Regular     0 0 3 0 5 4 4 3 
Inadequada     0 0 0 0 0 0 0 0 
Má     0 0 0 0 0 0 0 0 
Péssima ou Crítica     0 0 0 0 0 0 0 0 
Dado não disponível     0 0 0 0 0 0 0 1 

Fonte: Adaptado IAP, 2020. 

Tabela 27: Estação Meteorológica Santa Cândida – Avaliação dos dados disponibilizados em 2012. 
Estação Meteorológica de Santa Cândida – Dados 2012 

2012/Mês 
Índices de Qualidade do Ar (IQA) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Boa 30 21 30 26 31 26 26 22 13 17 25 18 
Regular 1 8 1 0 0 2 4 8 14 13 4 6 
Inadequada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Má 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Péssima ou Crítica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Dado não disponível 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Adaptado IAP, 2020. 

Tabela 28: Estação Meteorológica Santa Cândida – Avaliação dos dados disponibilizados em 2013. 
Estação Meteorológica de Santa Cândida – Dados 2013 

2013/Mês 
Índices de Qualidade do Ar (IQA) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Boa 29 27 27 26 28 20 26 27 20 25 24 24 
Regular 1 0 0 0 0 1 4 2 9 5 4 5 
Inadequada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Má 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Péssima ou Crítica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dado não disponível 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Adaptado IAP, 2020. 

Tabela 29: Estação Meteorológica Santa Cândida – Avaliação dos dados disponibilizados em 2014. 
Estação Meteorológica de Santa Cândida – Dados 2014 

2014/Mês 
Índices de Qualidade do Ar (IQA) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Boa 15 14 30 29 30 30 28 23 24 8 0 0 
Regular 15 13 0 0 0 0 1 5 5 7 0 0 
Inadequada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Má 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Péssima ou Crítica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Estação Meteorológica de Santa Cândida – Dados 2014 
Dado não disponível 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 26 30 

Fonte: Adaptado IAP, 2020. 

Tabela 30: Estação Meteorológica Santa Cândida – Avaliação dos dados disponibilizados em 2015. 
Estação Meteorológica de Santa Cândida – Dados 2015 

2015/Mês 
Índices de Qualidade do Ar (IQA) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Boa 3 25 27 27 28 25 22 0 0 10 9 29 
Regular 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 
Inadequada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Má 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Péssima ou Crítica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dado não disponível 26 0 2 0 0 5 8 30 29 16 20 0 

Fonte: Adaptado IAP, 2020. 

Tabela 31: Estação Meteorológica Santa Cândida – Avaliação dos dados disponibilizados em 2016. 
Estação Meteorológica de Santa Cândida – Dados 2016 

2016/Mês 
Índices de Qualidade do Ar (IQA) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Boa 26 26 10 25 29 29 27 24 19 12 25 26 
Regular 1 2 0 4 1 0 1 6 9 2 3 1 
Inadequada 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Má 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Péssima ou Crítica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dado não disponível 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0 

Fonte: Adaptado IAP, 2020. 

Tabela 32: Estação Meteorológica Santa Cândida – Avaliação dos dados disponibilizados em 2017. 
Estação Meteorológica de Santa Cândida – Dados 2017 

2017/Mês 
Índices de Qualidade do Ar (IQA) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Boa 22            
Regular 4            
Inadequada 0            
Má 0            
Péssima ou Crítica 0            
Dado não disponível 0            

Fonte: Adaptado IAP, 2020. 

Na forma gráfica, a representação do IQA, para os dados disponibilizados no período de 2011 a 2017, está assim 
distribuída (Figura 19): 
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Figura 19: Representação do IQA – Estação Meteorológica Santa Cândida. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

Considerando as estações do ano, a avaliação sazonal do IQA fica representada na Figura 20 a Figura 23. 

Figura 20: Representação do IQA – Estação Meteorológica Santa Cândida – Verão. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 
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Figura 21: Representação do IQA – Estação Meteorológica Santa Cândida – Outono. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

Figura 22: Representação do IQA – Estação Meteorológica Santa Cândida – Inverno. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 
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Figura 23: Representação do IQA – Estação Meteorológica Santa Cândida – Primavera. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

Por fim o comparativo entre os índices de IQA, considerando as estações do ano, traz o seguinte resultado percentual 
evidenciando o resultado mais significativo (Figura 24). 

Figura 24: Média percentual em relação as estações do ano – Estação Meteorológica Santa Cândida. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

Complementado listam-se os parâmetros em não conformidade observados nos boletins disponibilizados (Tabela 33 a 
Tabela 39). 
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Tabela 33: Estação Meteorológica Santa Cândida – Parâmetros em não conformidade com a Resolução CONAMA nº 
003/1990 – Dados de 2011. 

Estação Meteorológica de Santa Cândida – Dados 2011 
Parâmetros Avaliados (SO2, PTS, NO2, O3, Fumaça, CO, PM10) 

2011/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Regular       O3  O3 O3 O3 
NO2 
O3 

Inadequada             
Má             
Péssima ou Crítica             

Fonte: Adaptado IAP, 2020. 

Tabela 34: Estação Meteorológica Santa Cândida – Parâmetros em não conformidade com a Resolução CONAMA nº 
003/1990 – Dados de 2012. 

Estação Meteorológica de Santa Cândida – Dados 2012 
Parâmetros Avaliados (SO2, PTS, NO2, O3, Fumaça, CO, PM10) 

2012/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Regular NO2 NO2 O3   NO2 
O3 

NO2 
NO2 
O3 

O3 O3 O3 O3 

Inadequada             
Má             

Péssima ou Crítica             
Fonte: Adaptado IAP, 2020. 

Tabela 35: Estação Meteorológica Santa Cândida – Parâmetros em não conformidade com a Resolução CONAMA nº 
003/1990 – Dados de 2013. 

Estação Meteorológica de Santa Cândida – Dados 2013 
Parâmetros Avaliados (SO2, PTS, NO2, O3, Fumaça, CO, PM10) 

2013/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Regular O3     O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 

Inadequada             
Má             

Péssima ou Crítica             
Fonte: Adaptado IAP, 2020. 

Tabela 36: Estação Meteorológica Santa Cândida – Parâmetros em não conformidade com a Resolução CONAMA nº 
003/1990 – Dados de 2014. 

Estação Meteorológica de Santa Cândida – Dados 2014 
Parâmetros Avaliados (SO2, PTS, NO2, O3, Fumaça, CO, PM10) 

2014/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Regular O3 O3     O3 O3 O3 O3   

Inadequada             
Má             

Péssima ou Crítica             
Fonte: Adaptado IAP, 2020. 
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Tabela 37: Estação Meteorológica Santa Cândida – Parâmetros em não conformidade com a Resolução CONAMA nº 
003/1990 – Dados de 2015. 

Estação Meteorológica de Santa Cândida – Dados 2015 
Parâmetros Avaliados (SO2, PTS, NO2, O3, Fumaça, CO, PM10) 

2015/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Regular  O3 O3 O3      O3   

Inadequada             
Má             

Péssima ou Crítica             
Fonte: Adaptado IAP, 2020. 

Tabela 38: Estação Meteorológica Santa Cândida – Parâmetros em não conformidade com a Resolução CONAMA nº 
003/1990 – Dados de 2016. 

Estação Meteorológica de Santa Cândida – Dados 2016 
Parâmetros Avaliados (SO2, PTS, NO2, O3, Fumaça, CO, PM10) 

2016/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Regular O3 O3  O3 O3  O3 O3 O3 O3 O3 O3 

Inadequada O3   O3         
Má             

Péssima ou Crítica             
Fonte: Adaptado IAP, 2020. 

Tabela 39: Estação Meteorológica Santa Cândida – Parâmetros em não conformidade com a Resolução CONAMA nº 
003/1990 – Dados de 2017. 

Estação Meteorológica de Santa Cândida – Dados 2017 
Parâmetros Avaliados (SO2, PTS, NO2, O3, Fumaça, CO, PM10) 

2017/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Regular O3            

Inadequada             
Má             

Péssima ou Crítica             
Fonte: Adaptado IAP, 2020. 

4.1.2.2. Considerações Finais 

A partir dos dados disponibilizados pelo IAP, evidencia-se que a qualidade do ar na região escolhida para o Contorno 
Norte de Curitiba oscila entre Boa e Regular. 
A Estação Meteorológica Colombo, no período de 2011 a 2015, avaliou os parâmetros Dióxido de Enxofre (SO2), 
Partículas Totais em Suspensão (PTS), e Partículas Inaláveis (PI). 
A Estação meteorológica Santa Cândida, no período de 2011 a 2017, avaliou os parâmetros Dióxido de Enxofre (SO2), 
Partículas Totais em Suspensão (PTS), Dióxido de Nitrogênio (NO2), Ozônio (O3), Monóxido de Carbono (CO), Fumaça 
e Partículas Inaláveis (PI). 
Para os parâmetros avaliados (poluentes) identificam-se a origem e os impactos relacionados: 

• Dióxido de Enxofre:  
o Resulta da queima de combustíveis que contém enxofre, como óleo diesel, óleo combustível industrial e gasolina. 
o É um dos principais formadores da chuva ácida. 
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• Partículas Totais em Suspensão:  
o Poeiras (diâmetro menor ou igual a 50 µm.  
o Podem causar problemas à saúde, e interferir nas condições do meio ambiente. 

• Partículas Inaláveis:  
o Partículas com diâmetro aerodinâmico menor ou igual a 10 µm (MP10) ou aquelas cujo diâmetro aerodinâmico 

é menor ou igual a 2,5 µm (MP 2,5). 
o Podem penetrar no sistema respiratório. 

• Dióxido de Nitrogênio:  
o Formado no processo de combustão. 
o Dependendo das concentrações, o NO2 causa prejuízos à saúde.  

• Ozônio: 
o Se dá à mistura de poluentes secundários formados pelas reações entre os óxidos de nitrogênio e compostos 

orgânicos voláteis, na presença de luz solar, sendo estes últimos liberados na queima incompleta e evaporação 
de combustíveis e solventes. 

o Causa prejuízos à saúde e danos à vegetação.  

• Monóxido de Carbono:  
o Resulta da queima incompleta de combustíveis de origem orgânica (combustíveis fósseis, biomassa, etc).  
o A pessoa pode não reconhecer a sonolência como sintoma de intoxicação. Assim, alguém com uma intoxicação 

leve pode dormir e continuar a respirar monóxido de carbono até que ocorra um envenenamento grave ou morte. 
Os dados avaliados da Estação Meteorológica Colombo trazem um equilíbrio em relação aos índices “Boa” e “Regular”, 
31,08 e 36,77% respectivamente. Considera-se que nos boletins disponibilizados constatou-se um percentual de 23,54% 
de dados não disponíveis.  
Para a Estação Meteorológica Santa Cândida o índice “Boa” alcança o percentual de 77,82% e para o índice “Regular” o 
percentual de 9,91%. 
É perceptível uma degradação da qualidade do ar na região de Colombo, em relação ao posicionamento da Estação 
Santa Cândida, no município de Curitiba. 
Percebe-se também, que os parâmetros em divergência com os limites da Resolução CONAMA nº 003/1990 são 
característicos da localização das estações meteorológicas. Na região da Estação de Colombo evidencia-se os poluentes 
“Partículas Totais em Suspensão” e “Partículas Inaláveis” como os problemas apontados na qualidade do ar. Na Estação 
Santa Cândida os poluentes percebidos foram o “Dióxido de Nitrogênio” e “Ozônio”, poluentes estes intimamente 
relacionados a queima de combustíveis. 
Entende-se que na região do traçado do Contorno Norte de Curitiba deve-se redobrar os cuidados com as atividades de 
obra capazes de causar a ressuspensão de partículas oriundas da movimentação de solo e emissões fugitivas de veículos 
que possuem a capacidade de impactar de forma negativa a qualidade do ar no entorno da obra.  

4.1.3. Relevo, Geologia Local/Regional, Geomorfologia, Potencial Espeleológico e Pedologia 

Em atendimento ao Termo de Referência do IAP para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental, são apresentadas 
neste capítulo as principais unidades geológicas, geomorfológicas e pedológicas presentes na área de influência do 
empreendimento, com representação cartográfica, incluindo caracterização da potencialidade espeleológica.  

4.1.3.1. Geologia  

Neste item serão abordadas as especificidades geológicas da região onde se pretende implantar o contorno viário Norte, 
de Curitiba, no estado do Paraná, objetivando viabilizar uma análise aprofundada da viabilidade de implantação sobre o 
viés ambiental. 
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A elaboração deste capítulo se fez a partir de extensa revisão bibliográfica sobre a temática, subsidiando o trabalho de 
campo dos técnicos envolvidos. 

4.1.3.1.1. GEOLOGIA REGIONAL 

O início das investigações geológicas no Paraná data do século XVI, em 1531, quando um grupo liderado por Pero Lobo 
atravessou a Serra do Mar até a região de Curitiba em busca de ouro e pedras preciosas, contudo, os conhecimentos 
geológicos só adquiriram maior consistência no fim do século XVIII e na primeira metade do século XIX, sendo mais 
notáveis  as contribuições à geologia nas duas primeiras décadas do século XIX, quando estudiosos delinearam a base 
estratigráfica e o primeiro perfil geológico do estado MINEROPAR, 2001). 

A partir da década de 60, vários trabalhos sobre a geologia do Paraná foram elaborados dos quais se destacam: o primeiro 
levantamento geológico regional sistemático do Brasil, realizado pela Comissão da Carta Geológica do Paraná, criada 
em 1964, com o objetivo de elaborar mapas geológicos nas escalas 1:50.000 e 1:70.000; os trabalhos desenvolvidos pela 
Petrobrás na região da Bacia do Paraná no início dos anos 70; o mapa geológico do estado do Paraná produzido pelo 
Departamento Nacional da Produção Mineral – DNPM, na escala de 1:1.000.000; as cartas geológicas da porção leste 
do estado em escala 1:100.000, produzidas pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, no final da 
década de 70 (MINEROPAR, 2001). 

Em 1978, a antiga Mineropar (a partir de 2016 a Mineropar passou a integrar suas atribuições  ao campo de atuação do 
ITC-Instituto de Terras, Cartografia e Geociências, que passou a ser denominado de Instituto de Terras, Cartografia e 
Geologia do Paraná – ITCG) vem realizando levantamentos em escalas de 1:500 a 1:50.000, objetivando avaliar e 
desenvolver o aproveitamento dos recursos minerais do Estado, e elaborou o Mapa Geológico do Estado do Paraná e o 
Mapa de Ocorrências de Depósitos Minerais, nas escalas 1:1.400.000, publicados em 1986, mediante parceria com o 
antigo Instituto de Terras, Cartografia e Florestas do Estado do Paraná - ITCF, atual Instituto Ambiental do Paraná – IAP 
(MINEROPAR, 2001). 

A evolução geológica do Paraná iniciou há mais de 2.800 milhões de anos. Os registros geológicos, ainda que 
descontínuos, anteriores a 570 milhões de anos, são essencialmente rochas magmáticas e metamórficas, que constituem 
o embasamento da Plataforma Sul-Americana que posteriormente constituiu a base para a formação das unidades 
sedimentares e vulcânicas. Este embasamento, aqui denominado pelo termo Escudo, é a porção mais antiga e elevada 
do estado e está exposta na parte leste do Paraná (Primeiro Planalto e Litoral), sendo recoberto a oeste pela cobertura 
vulcânica e sedimentar denominada Bacia do Paraná. 

Figura 25: Compartimentos Geológicos do Paraná e distribuição dos grupos litológicos. 

 

 

Fonte: Mineropar, Atlas comentado da Geologia e dos Recursos Minerais do Estado do Paraná. 
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A Bacia do Paraná é uma bacia sedimentar, intracratônica ou sinéclise que teve início no Período Devoniano, terminando 
no Cretácio e recobre a maior porção do estado. A persistente subsidência na área de formação da bacia, embora de 
caráter oscilatório, possibilitou a acumulação de grande espessura de sedimentos, lavas basálticas e sills de diabásio, 
ultrapassando 5.000 metros na porção mais profunda (MINEROPAR, 2001). 

O arcabouço estrutural da Bacia do Paraná originou–se e evoluiu a partir de um rifte Neo–Ordoviciano, para uma típica 
bacia intracratônica. A bacia é alongada na direção geral N–S, com depocentro na porção centro–oeste, onde o 
preenchimento excede a 7.000 m de espessura, dos quais 5.500 m são sedimentos. As características estruturais mais 
proeminentes da bacia são os arcos regionais de Ponta Grossa e Rio Grande, e numerosos lineamentos NW– SE e NE–
SW, que correspondem a fraturas proterozoicas reativadas (BRASIL, 2017). 

Na bacia do Paraná, o evento de desagregação do Gondwana traduziu-se como uma espessa cobertura de lavas, uma 
intrincada rede de diques cortando a inteira seção sedimentar e múltiplos níveis de soleiras intrudidas segundo os planos 
de estratificação dos sedimentos paleozoicos. Praticamente nenhuma região da bacia foi poupada pela invasão 
magmática (PEREIRA et al., 2014). 

Apresenta inclinação homoclinal em direção ao oeste, porção mais deprimida. Sua forma superficial côncava deve-se ao 
soerguimento flexural, denominado Arqueamento de Ponta Grossa. As extensas deformações estruturais, tais como 
arcos, flexuras, sinclinais e depressões, posicionadas ao longo das margens da bacia, são classificadas como 
arqueamentos marginais, arqueamentos interiores e embaciamentos (MINEROPAR, 2001). 

A consolidação e evolução final do embasamento da Bacia do Paraná se deu 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 (MINEROPAR, 2001). 
O  pacote completo da bacia é constituído de seis super sequencias, que representam ciclos de subsidências e 
acumulações de sedimentos, limitado por uma escala de inconformidades bem expressiva da bacia, são ela: Rio Ivaí 
(Ordoviciano-Siluriano), Paraná (Devoniano), Gondwana I (Carbonífero-Triássico inferior), Gondwana II (Triássico médio 
a superior), Gondwana III (Jurássico superior-Cretáceo inferior) e Bauru (Cretácio superior) (MILANI et al, 1998). 
Na área do Escudo quatro conjuntos litológicos, ou compartimentos, são definidos com base em parâmetros 
estratigráficos, tectônicos e geocronológicos, que são:  

• Arqueano e Proterozóico Inferior - terrenos cristalinos de alto grau metamórfico (fácies anfibolito a granulito); 

• Proterozóico Superior - terrenos cristalinos de baixo grau metamórfico (fácies xisto verde a anfibolito), que 
afloram principalmente na porção nortenoroeste do Primeiro Planalto Paranaense; 

• Proterozóico Superior ao Paleozóico Inferior - representado pelo magmatismo ácido, durando, com 
interrupções, até o começo do Paleozóico; 

• Paleozóico - bacias vulcano-sedimentar e sedimentar restritas formadas no Ordoviciano, durante a transição 
entre o final do Ciclo Brasiliano e a cratonização da Plataforma Sul-Americana, ao final das atividades 
orogênicas; 

Na área da Bacia do Paraná três conjuntos litológicos podem ser individualizados, sendo: 

• Paleozóico - diz respeito aos depósitos sedimentares paleozóicos, correspondentes à grande feição de 
sedimentação marinha e litorânea conhecida como Bacia do Paraná, que se estende por mais de 1.500.000 km² 
no sul e sudeste brasileiro e se manifesta geomorfologicamente no Segundo Planalto; 

• Mesozóico - constituído por rochas sedimentares de origem continental, de idade triássica, e por rochas ígneas 
extrusivas de composição predominantemente básica de idade jurássica-cretácea, responsáveis pelas feições 
do Terceiro Planalto Paranaense. Os últimos eventos de grande expressão na coluna estratigráfica no final do 
Cretáceo são os depósitos sedimentares de ambiente continental árido representados pelos sedimentos 
arenosos do noroeste do Estado; 

• Cenozóico - formado por sedimentos inconsolidados, de origem continental e marinha, recobrem parcialmente 
as unidades acima descritas. 
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Figura 26: Mapa Litológico do Estado do Paraná. 

Fonte: Mineropar, Atlas comentado da Geologia e dos Recursos Minerais do Estado do Paraná. 

A constituição desses conjuntos litológicos é resumida na coluna estratigráfica do quadro a seguir, em que são indicadas 
as respectivas unidades geológicas (MINEROPAR, 2001). 
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Figura 27: Coluna estratigráfica da geologia do Paraná. 
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Figura 28: Principais conjuntos litológicos do Paraná. 

 
Fonte: Mineropar, 2001.
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No Paraná, o Escudo aflora nas regiões do Litoral e Primeiro Planalto, sendo constituída pelas rochas mais antigas do 
Estado onde as de alto grau metamórfico (granulitos) surgem na porção sudeste próximo ao litoral, enquanto que as de 
baixo grau metamórfico ocorrem na porção noroeste do Escudo, sendo representado pelas rochas do Grupo Açungui 
(filitos, mármores, quartzitos, entre outras) (MINEROPAR, 2001). 

Figura 29: Geologia do Escudo no estado do Paraná. 

 
Fonte: Mineropar, 2001. 

Conforme observado na figura anterior, o bloco mais a leste, representado pelas cores mais claras, é formado 
principalmente por rochas metamórficas de alto grau metamórfico e intrusões granitóides de composição variada. Ele é 
dividido em dois grandes domínios tectônicos, denominados Luís Alves e Curitiba. O bloco situado a oeste, que aparecem 
na figura em cores mais escuras, é formado essencialmente por rochas metamórficas de baixo grau e intrusões 
granitóides de dimensões mais regionais do que as do bloco anterior. O baixo grau metamórfico das rochas que 
constituem os grupos Setuva e Açungui permite identificar facilmente a sua origem sedimentar ou ígnea, ao contrário das 
rochas de alto grau, que chegam a passar por fusão parcial e ter as suas estruturas e composições parcial ou totalmente 
modificadas (MINEROPAR, 2001). 
A bacia sedimentar no Paraná, no conjunto litológico Sedimentar Paleozóica, aflora no segundo Planalto e limita-se a 
leste pelas rochas pré-devonianas do Escudo e ao norte e sul adentra os estados de São Paulo e Santa Catarina e é 
formada pelos Grupos Paraná, Itararé, Guatá e Passa Dois, conforme pode ser observado na figura seguinte 
(MINEROPAR, 2001). 
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Figura 30: Bacia do Paraná – Grupo litológico Paleozoico. 

 
Fonte: Mineropar, 2001. 

O conjunto litológico Mesozoico ocupa a maior área no estado paranaense e é composto pelos grupos São Bento e Bauru 
enquanto o conjunto Cenozóico são compostos pelas Formações Alexandra, Guabirotuba e Sedimentos inconsolidados, 
sendo mais presentes nas regiões leste, no litoral, e noroeste do estado (MINEROPAR, 2001). 

4.1.3.1.2. GEOLOGIA LOCAL 

i. Geologia na Área de Influência Indireta 
A área de Influência Indireta está localizada sobre o Escudo e áreas da bacia sedimentar do conjunto litológico cenozoico, 
conforme pode ser visto no Mapa Geológico Regional – Área de Influência Indireta – AII, sobre a unidade morfológica 
Primeiro Planalto. 
Esta unidade é relativamente uniforme, esculpida em rochas cristalinas, tais como xistos metamórficos e gnaisses, 
cortados por diques de pegmatitos e intrusões graníticas, com altitudes médias entre 850-950 metros, formando uma 
paisagem suavemente ondulada com planícies e várzeas intercaladas constituídas por sedimentos colúvio-aluvionares 
recentes e paludais ao longo dos principais cursos de água. Os sedimentos da Formação Guabirotuba preenchem a bacia 
de Curitiba, depositados durante o Pleistoceno e constituindo uma área de relevo de colinas que se articulam às planícies 
fluviais mediante suaves rampas. Ao norte comparecem as rochas do Grupo Açungui, onde a drenagem do Ribeira 
produziu uma intensa dissecação, modelando um relevo montanhoso, com altitudes variando entre 400 e 1200 metros. 
Em relação à morfogênese, Ab'Sáber & Bigarella (1961) reconheceram dois compartimentos: (1) a Superfície Alto Iguaçu 
(Maack 1947, Almeida 1955), correspondente à Superfície Sul-Americana (King 1956), definida como “típica de 
pediplanação exorrêica", onde a elevação isostática do escudo permitiu a erosão e a abertura de um compartimento 
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intermontano de eversão, com um posterior aplainamento, e a Superfície de Curitiba, gerada por pediplanação 
dominantemente endorrêica. Bigarella et al. (1965) atribuíram as superfícies aplainadas do Primeiro Planalto do Paraná 
a processos morfoclimáticos com alternância de climas úmidos e secos (MINEROPAR, 2006). 
Relacionado ao Escudo Paranaense, a leste da AII encontra-se um dos 42 corpos graníticos mapeados no estado do 
Paraná. As intrusões granitóides relaciona-se com as fases de evolução da tectônica colisional proterozóica. Este corpo 
granulítico faz parte do último episódio, na fase pós-colisional (550-500 M.a.), correspondendo ao granito Anhangava 
(PEg1), na Serra do Mar. Ao Norte surge os mármores dolomíticos e metadolomíticos com finas intercalações de 
quartzitos e metachers, da formação Capiru, pertencente ao Grupo Açungui. 
A maior parte da área da AII é composta de sedimentos cenozoicos da bacia sedimentar do Paraná, pertencente a 
formação Guabirotuba e sedimentos inconsolidados oriundos da erosão e deposição das litologias mais antigas 
intemperizadas. 
Os sedimentos da Formação Guabirotuba surgem a partir de sucessivas fases erosivas que desenvolveram a superfície 
do alto Iguaçu, seguida de uma fase erosiva de clima úmido que dissecou esta superfície. O processo formador dos 
sedimentos inconsolidados é hidráulico-deposicional, fluvial no interior do continente, condicionado às calhas de 
drenagem dos rios e planícies de inundação. Estes sedimentos preenchem a bacia de Curitiba, depositados durante o 
Pleistoceno e constituindo uma área de relevo de colinas que se articulam às planícies fluviais mediante suaves rampas 
(SANTOS et al, 2006). 
Os depósitos coluviais provenientes de movimentos de massa ocorrem em áreas localizadas em encostas. A formação 
destes depósitos iniciou no período Quaternário e continua ocorrendo devido ao avanço do intemperismo, erosão e 
retrabalhamento dos sedimentos anteriormente formados. 

ii. Estratigrafia da Área de Influência Indireta 
A sequência estratigráfica identificada na Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento compreende quatro 
unidades geológicas distintas, cuja gênese distribui-se entre o Paleoproterozóico e o Quaternário, sendo elas: Complexo 
Gnáissico-Migmatítico Atuba, Grupo Açungui (Formação Capiru), Bacia de Curitiba (Formação Guabirotuba) e sedimentos 
aluvionares recentes. 

Tabela 40: Coluna Estratigráfica Simplificada da área de influência indireta do empreendimento. 

ERA  PERÍODO  ÉPOCA  
UNIDADE 

LITOESTRATIGRÁFICA  LITOTIPOS 
GRUPO  FORMAÇÃO 

CENOZÓICO 

QUATERNÁRIO  PLEISTOCENO     SEDIMENTOS ALUVIONARES E 
COLUVIONARES 

NEÓGENO MIOCENO 
  GUABIROTUBA 

CAMADAS ARGILOSAS, SÍLTICAS, 
ARCOSEANAS, ARENOSAS E 

DEPÓSITOS RUDÁCEOS PALEÓGENO  OLIGOCENO 

PALEOZÓICO CAMBRIANO   
PROVÍNCIA GRACIOSA  GRANITOS E SIENITOS ALCALINOS 

NEOPROTEROZÓICO EDIACARANO    AÇUNGUI  CAPIRU FILITOS, QUARTZITOS, MÁRMORES 
E META-CALCÁRIOS 

COMPLEXO GNÁISSICO-
MIGMATÍTICO ATUBA 

BIOTITA-ANFIBÓLIO-GNAISSES 
BANDADOS, MIGMATÍTICOS, 

INTERCALADOS A ANFIBOLITOS E 
XISTOS MAGNESIANOS 

PALEOPROTEROZÓICO 
OROSIRIANO 

  
RYACIANO   
Fonte: Adaptado de EIA/RIMA – Contorno Norte de Curitiba/PR, 2012. 

As unidades geológicas proterozóicas (Complexo Gnáissico-Migmatítico Atuba e Grupo Açungui) são produtos de eventos 
tectônicos controlados por zonas de cisalhamento regionais, com transporte de material em direção sul-sudeste, e 
consequente acreção dos terrenos à borda da Microplaca Luis Alves. 
No Cretáceo inferior, a abertura do oceano Atlântico Sul desencadeou uma série de processos tectônicos, que envolveram 
soerguimentos e rifteamentos da crosta, geração de horstes e grábens, expansão do assoalho oceânico e consequente 
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deriva continental. É neste contexto que se posiciona a Formação Guabirotuba, pertencente à Bacia de Curitiba, cuja 
morfogênese inicial está condicionada por uma tectônica regional distensiva, com eixo de abertura WNW-ESE e E-W, 
representando os reflexos da abertura do Atlântico Sul na vertente ocidental da Serra do Mar. 
A deposição dos sedimentos que compõem a Formação Guabirotuba teve início na transição Oligoceno-Mioceno, sendo 
as principais áreas-fonte o Complexo Gnáissico-Migmatítico Atuba, o Grupo Açungui e a Província Granítica Graciosa 
(MACHADO, 2009). 
Os sedimentos recentes, originados no Quaternário, são representados por depósitos aluviais e coluviais, que recobrem 
as unidades do embasamento e da Bacia de Curitiba. Caracterizam a unidade geológica mais jovem nas áreas de 
influência do empreendimento, gerada por processos erosivos e intempéricos que permanecem ativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LEGENDA

TÍTULO

- Arteris, Régis Bitterncourt, 2019;
- IBGE, Base Cartográfica Contínua 1:250.000, 2018;
- ICTG, Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná,
Mineropar, 2005;
- Insituto das Águas do Paraná, 2011;
- MPB Egenharia, 2020.

EXECUÇÃO

DADOS CARTOGRÁFICOS

REFERÊNCIA

Projeção Universal Transversa de Mercator
UTM - Fuso 22S

Datum Horizontal: SIRGAS 2000.

PROPONENTE PROJETO

Escala: 1/120.000

Verificação: JRC Aprovação: Arteris

Execução: JSM Data: Março / 2019

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL
(RIMA) PARA A OBRA DO CONTORNO NORTE DE CURITIBA

Cod. MPB: DE-19013-TR-EIA-ROD-022

Folha N°: 01 / 01

MAPA GEOLÓGICO REGIONAL
ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA - AII

71
84
00
0N

71
92
00
0N

72
00
00
0N

670000E 680000E 690000E 700000E

Principais Cursos D'água

Demais Cursos D'água

Alterna va de Traçado

Área de Influência Direta (AID) - Meios Físico e Bió co

Área de Influência Indireta (AII) - Meios Físico e Bió co

Limites Municipais

Geologia

Corpo Hídrico

APImge - Migma tos estromá cos com paleosoma de bio ta-hornblenda
gnaisse,mica-quartzo xisto, ultrabasito, metabasito e anfibolito

PEg1 - Granito Anhangava

PSacd - Mármores dolomi cos e metadolomitos com finas intercalações
dequartzitos e metacherts
PSacm - Metasedimentos sil co-argilosos, incluindo metasil tos, filitos,
filitosgrafitosos, metarri mitos, ardosias, sericita xistos, quartzo-sericita xistos

PSacq - Quartzitos, metarenitos e metarcósios

Qha - Sedimentos de deposição fluvial (aluviões), com areias, siltes, argilas ecascalhos,
depositados em canais, barras e planícies de inundação. Aluviõesindiferenciados (areias, argias e cascalhos).

QPg - Argilas, arcósios, areias e cascalhos

Estruturas Geológicas

Diques

Dobra

Falha Aproximada

Falha Cavalgamento Provável

Falha Definida

Falha Inversa

Fratura



 

 

  
48 

iii. Geologia na Área de Influência Direta 
Na área de influência direta – AID, a geologia é composta por três formações geológicas principais, sendo: 
Complexo Gnáissico Migmatítico (APImge): Composto por gnaisses e biotita-hornblenda gnaisses de granulação 
grossa, cinza a avermelhados, com porfiroclastos de K-feldspato. A matriz apresenta granulação fina a média e as texturas 
variam de porfiroclásticas a finamente bandadas, com faixas que mostram variação, tanto na taxa de deformação, quanto 
na composição mineral. A foliação corresponde a uma superfície milonítica importante, que registra estiramento mineral 
e sombras de pressão nas bordas dos porfiroclastos (MINEROPAR, 2017). 
Formação Guabirotuba (QPg): Os sedimentos da formação estão distribuídos desde o município de Campo Largo até 
Quatro Barras, abrangendo sete municípios. Essa formação representa os sedimentos depositados em um intervalo de 
23 a 1,8 milhões de anos, compreendendo os períodos do Paleógeno ao Quaternário (Mioceno – Holoceno, 
respectivamente), em um abatimento de rocha gerado por falhas na forma de uma bacia, tendo início no Cretáceo a 99 
milhões de anos (MINEROPAR, 2017). 
É constituída por um pacote de sedimentos inconsolidados do Plioceno e Pleistoceno, representados por camadas e 
lentes de argilas, arcósios, areias e cascalhos que repousam discordantemente sobre as rochas do embasamento 
cristalino. Trata-se de uma seqüência sedimentar formada em condições de clima árido, em bacia intermontana propícia 
à formação de leques aluviais, localmente retrabalhados por canais fluviais anastomosados e passando de forma distal a 
depósitos do tipo playa-lake (BRASIL, 2004). 
Estes sedimentos são expansivos e retrativos, com alta suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa 
em encosta, que trazem grandes riscos às comunidades assentadas nessas áreas, com prejuízos materiais e sérios 
danos ao meio ambiente. Atingem espessuras na ordem de 60-80 metros e compreendem sequências litológicas nas 
quais predominam as argilas e areias arcosianas (20 - 40% de feldspato). A parte basal é composta, por vezes, de 
cascalhos e arcósios de granulometria grosseira. Este pacote de sedimentos está depositado sobre as rochas do 
Complexo Atuba, embasamento gnáissico-migmatítico e rochas metassedimentares do Grupo Açungui (FELIPE, 2011). 
Nas condições em que se encontram na natureza, recobertas pelo solo residual ou transportado, caulinítico estável, as 
argilas mantêm-se com sua umidade natural, não manifestando nenhuma instabilidade. Caso a camada de solo venha a 
ser retirada, seja na abertura de uma estrada, em loteamentos ou na extração como material de empréstimo, esta argila 
exposta perde água e se retrai, apresentando empastilhamento e trincas características. Com a água da chuva a argila 
se reidrata, expande e desagrega, formando um leito centimétrico por toda a superfície exposta de partículas finas (lama) 
e que, em função do escoamento superficial, é facilmente transportada, dando origem à erosão laminar ou erosão por 
escoamento concentrado (ravinamento). Portanto, o destacamento das partículas se dá mais por absorção da água pelas 
argilas do que propriamente pelo impacto direto de cada gota de chuva. Quanto maior for a declividade e extensão das 
encostas, maior será o escoamento concentrado, maior a energia das águas, maior será o transporte de partículas e mais 
acelerado será o processo de sulcos e ravinas, que podem atingir grandes proporções, caso não sejam tomadas medidas 
mitigadoras (FELIPE, 2011) 
Sedimentos Recentes (QHa): Composto por sedimentos do Período Terciário-Quaternário, não há muita distinção entre 
os períodos. A característica mais marcante desses períodos são as eras glaciais que produziram os mais variados efeitos 
nas taxas de deposição, na pedogênese, nos regimes fluviais. Analisando a aloestratigráfia classifica-se como corpos 
sedimentares estratiformes, mapeáveis, definidos pelo reconhecimento das descontinuidades depositadas, pode-se 
realizar a distinção litológica superposta, contíguos ou separados geograficamente (UERJ, 2017). 
Os aluviões cobrem extensas áreas da Região Metropolitana de Curitiba, com destaque para as proximidades de Curitiba 
na bacia do Alto Iguaçu (Araucária, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais e Pinhais), além da Lapa, Porto Amazonas 
e Contenda. São constituídos por sedimentos de deposição fluvial, predominando termos arenosos e leitos de cascalho. 
Os aluviões associam-se a depósitos de várzea e de talude (BRASIL, 2004). 
Os depósitos de várzea são sedimentos inconsolidados, de pequena espessura, aparecendo em áreas restritas ao longo 
de alguns rios, sendo constituídos por siltes e argilas, em parte turfosos e com areias de diversas granulações, localmente 
com leitos de cascalho onde predominam seixos de quartzo, bem selecionados e arredondados, indicando transporte 
efetivo (BRASIL, 2004). 
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4.1.3.1.3. ASPECTOS GEOTÉCNICOS DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA 

A geotecnia apresentada nesta seção foi disponibilizada pela Superintendência de Desenvolvimento de Recurso Hídricos 
e Saneamento Ambiental – SUDERHSA, e elaborada segundo metodologia de Salazar Jr. et. al. (1999), através do 
cruzamento dos mapas geológicos, de solos e de declividade.  
Na área de influência indireta (AII) há presença de nove classes de unidades de terreno (UT), na área de influência direta 
(AID), estão presentes quatro das nove totais, e na área diretamente afetada (ADA), por sua vez, estão presentes apenas 
três classes de unidade de terreno, que caracterizam a geotecnia da área de estudo. Algumas mais presentes que as 
outras, como estão apresentadas na Tabela 41 e em mapas apresentados ao final deste item 4.1.3.1.3. 

Tabela 41: Classes de Unidades de Terrenos 
Geotecnia 

Unidade de Terreno Sigla Áreas de Influência 
Abrangidas % na ADA % na AID % na AII 

Planícies de terrenos aluvionares A ADA, AID, AII 14,40% 15,34% 19,38% 

C. Gnássico-Migmatítico/Solos CR ADA, AID, AII 43,29% 40,96% 29,30% 

Rochas básicas/Solos DB AID, AII - 0,24% 1,12% 

Metacarbonatos DT AII - - 2,34% 

Formação Guabirotuba/Solos GD ADA, AID, AII 42,31% 43,46% 35,24% 

C. Graníto-Gnáissico/Solos GMA AII - - 1,22% 

Metapelítos/Solos MP AII - - 7,44% 

Quartzitos/Solos QZ AII - - 0,06% 

Terraços aluvionarios T AII - - 3,90% 

    Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Adaptado com dados de Paraná, 2002. 

• Unidade de terreno (UT) A – Planícies de terrenos aluvionares 

Nesta classe de UT, estão inclusas as planícies aluvionares atuais, representam às várzeas dos principais rios da área 
de estudo, as quais apresentam declividades entre 0 – 5%. Representam áreas topograficamente deprimidas e que estão 
recebendo grande volume de sedimentos transportados pelos cursos de água a partir dos terrenos montanhosos vizinhos. 
Ademais, caracterizam-se por apresentar uma camada superficial de solo hidromórfico, de cores escuras, rico em matéria 
orgânica, com a espessura variando de 1 a 2 metros, recobrindo depósitos aluvionares areno – silítico – argilosos 
inconsolidados, que podem atingir até 4 metros de espessura. Geralmente, o lençol freático tem profundidade inferior a 2 
metros (PARANÁ, 2002). 
Sujeitas a inundações e enchentes, estas áreas deprimidas constituem-se em zonas de elevado potencial hidrológico, 
verdadeiros mananciais de água superficial e subterrânea, no entanto, o fato do lençol freático ser pouco profundo, torna 
esta classe extremamente vulnerável à poluição, tanto do rio quanto da água subterrânea. Possui elevado potencial de 
exploração de matéria prima para cerâmica vermelha, devido à presença de camadas de argila, e também apresentam 
potencial para exploração de areia para construção (PARANÁ, 2002). 
 Em teor geotécnico, essa UT é caracterizada por apresentar baixa capacidade de suporte de carga, havendo 
possibilidade de recalques em fundações. Pode promover a suscetibilidade de edificações a sofrerem trincamentos e 
desestabilização de fundações e de infraestrutura enterrada, a exemplo, as canalizações de esgotos, de água e outras, 
que poderão ser danificadas muito frequentemente. Loteamentos residências não são recomendados nesta UT, por 
serem áreas de baixa declividade, baixa drenabilidade, lençol freático pouco profundo, formadas por materiais 
inconsolidados, que incluem os solos e os depósitos aluvionares. Este tipo de edificação exige construções com 
fundações profundas ou aterros elevados e um sistema de disciplinamento das águas superficiais e subterrâneas bastante 
eficientes e onerosos. A UT se configura inadequada para implantação de infraestruturas enterradas, pela possibilidade 
de acúmulo de água, e para a disposição de resíduos, dado à possibilidade de contaminação do lençol freático (PARANÁ, 
2002).   
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• Unidade de terreno (UT) CR – Complexo Gnáissico-Migmatítico, solos residuais e transportados 

Estão nesta UT solos residuais e transportados sobre o Complexo Gnáissico – Migmatítico, tem geomorfologia 
caracterizada por um relevo do tipo “mares de morros”, onde as colinas são arredondadas e vertentes são convexas. Os 
solos residuais desta UT comumente são espessos, o que deu possibilidade para o desenvolvimento de perfis completos 
de alteração e formação de solos, desde a rocha sã, representada por gnaisses e migmatitos, passando pela rocha 
alterada (saprolito). Por sua vez, os solos transportados, ou coluvionares, encontram-se na meia encosta, ambos 
separados por uma linha de seixos de quartzo sub-angulosos, com espessuras centimétricas (PARANÁ, 2002). 
Os solos dessa UT são consistentes, as regiões com inclinações entre 0 e 20% são adequadas para loteamentos 
residenciais, e apresentam facilidades na implantação de infraestrutura enterrada e vias de circulação. Por sua vez, as 
áreas com inclinação entre 20 e 30%, devem tem ocupações urbanas feitas com restrições, havendo riscos de erosão e 
vertentes potencialmente instáveis, em especial em zonas antropizadas. Nos cortes e aterros deve há necessidade de 
ser feita proteção vegetal, devido a possibilidades de movimentos de massa e escorregamentos localizados (PARANÁ, 
2002).  
Em declividades acima de 30%, é prudente evitar cortes paralelos e no mesmo sentido da inclinação da foliação 
metamórfica. Para cortes maiores, há necessidade de projetos de contenção e estabilidade de encostas e aterros. A 
suscetibilidade à erosão demanda proteção vegetal nos cortes, além disso, são áreas sujeitas a rastejos, por influência 
da força da gravidade e variações diárias de temperatura, que promovem movimentação imperceptível do solo, de poucos 
centímetros por ano (PARANÁ, 2002).  

• Unidade de terreno (UT) DB – Diques de diabásio, solos residuais e transportadores sobre rochas básicas 

Nesta UT, estão incluídos os solos residuais sobre os diques de diabásio, relacionados ao magmatismo mesozoico. As 
características dos solos dessa unidade de terreno permitem prever instabilidades de cortes e taludes em épocas de 
maiores períodos de chuva em virtude da rápida saturação do solo, acarretando escorregamento de terra, naturais ou 
então induzidos por atividades antrópicas. Devido ao elevado conteúdo em argila, esses solos apresentam potencial para 
recalques. Onde a declividade se configura entre 0 e 20%, nessa UT, a ocupação urbana deve ser feita com restrições, 
pelo fato da dificuldade de implantação de infraestrutura enterrada e abastecimento de água. Em regiões onde a 
declividade é mais acentuada, entre 20 e 30%, a ocupação pode ser feita, no entanto com restrições. Para as zonas 
rurais, em declividades acentuadas, a ocupação deve considerar técnicas de manejo do solo ou de práticas 
conservacionistas a fim de evitar movimentos de massa e problemas de erosão. São áreas inadequadas à disposição de 
resíduos sólidos; e não é raro o fenômeno de rastejo de solo. Zonas com declividades acima de 30% não são adequadas 
para ocupação urbana (PARANÁ, 2002).  
Os solos resultantes dessas rochas são portadores de matacões e blocos, essa característica pode trazer dificuldade 
para execução de obras que necessitem de escavações e cravações de estacas. Problemas de instabilidade e queda de 
blocos por descalçamentos em taludes de cortes podem ocorrer. Em áreas de solos rasos, o diabásio, que é uma rocha 
bastante dura, pode acarretar dificuldades para implantação de infraestrutura enterrada e outras obras que necessitem 
de escavações (PARANÁ, 2002). 

• Unidade de terreno (UT) DT – Formação Capiru, rochas metacarbonáticas, solos residuais e 
transportados 

A presente UT inclui os solos residuais e coluvionares sobre rochas carbonáticas da Formação Capiru. Abrange os solos 
transportados e depositados em baixadas carbonáticas, e pode ser caracterizado como sedimentos recentes, 
considerando a sua grande espessura. A resistência à penetração desses solos é de média a alta, e os limites de liquides 
e plasticidade apresentam valores de 55 e 37%, respectivamente. O peso específico situa-se em torno de 2,85g/cm³ 
(PARANÁ, 2002; SALAZAR JR. et. al., 1999). 
Do ponto de vista geotécnico, essa UT é bastante problemática, devido à possibilidade de colapsos de solo e subsidências 
de terreno associadas à dissolução das rochas carbonáticas subjacentes. A movimentação do solo pode se dar por vias 
naturais ou por indução por atividades antrópicas, como extração de água subterrânea, atividades de mineração, 
ocupação desordenada entre outros fatores. A ocorrência desta movimentação pode acontecer de maneira rápida, com 
colapso e afundamentos bruscos, ou de maneira lenta, com movimentos do tipo rastejo, associados a bordas de dolinas 
sendo, até mesmo, evidente em alguns casos de inclinação de árvores em direção ao centro da dolina. Ademais, é 
esperado o fenômeno de migração de solo em profundidade, para cavidades subterrâneas ao longo de formas cárticas, 
que podem acarretar sérios problemas de segurança aos mais variados tipos de construções, inclusive para as fundações 
rasas (PARANÁ, 2002). 
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Na superfície do terreno onde há áreas de formas cársticas, com presença de dolinas e sumidouros, existe a probabilidade 
de contaminação imediata do lençol freático e do aquífero cárste, dado ao fato de se constituírem em locais de ligação 
direta entre os fluxos de água superficial e subterrâneo. As áreas localizadas sobre essa UT devem ser consideradas 
como inadequadas para implantação de loteamentos residências e industriais, devido aos riscos de avarias nas redes 
coletoras e de distribuição de águas e efluentes, bem como trincamentos nas residências, em todas as faixas de 
declividade. Para estabilização destas regiões, são necessárias técnicas especiais e onerosas, com injeção de cimento, 
ancoragem, estaqueamentos, bem como outras. Desta maneira, para eventual uso para qualquer tipo de urbanização 
deverá ser traçado um modelo de parcelamento descontínuo e subsidiado por estudos geotécnicos detalhados, estudos 
geológicos, com a finalidade de definir as áreas com maiores e menores riscos (PARANÁ, 2002). 
Pelo fato de haver grande número de dolinas e sumidouros, que favorecem uma percolação rápida de fluidos para o 
subsolo, essa UT também é inadequada para a disposição de resíduos de qualquer natureza ou instalação de indústrias 
poluidoras, bem como lavouras que façam uso de agrotóxicos, para que seja evitado a contaminação de águas 
subterrâneas. Em contrapartida, é uma UT onde existem áreas com elevado potencial hidrogeológico devido à grande 
capacidade de fluxo e armazenamento de água em fraturas e em cavidades e vazios subterrâneos, relacionados às mais 
diversas formas cársticas subterrâneas (PARANÁ, 2002). 

• Unidade de terreno (UT) GD – Formação Guabirotuba solos residuais e transportados (colúvio) 

Essa UT abrange os solos residuais e transportados (colúvios), capeando sedimentos inconsolidados da Formação 
Guabirotuba. Os solos residuais são maduros de textura argilosa, com predomínio do horizonte B, e espessura de 0,5 a 
3 metros. A permeabilidade desses solos é baixa e apresentam resistência à penetração média. O peso específico dos 
sólidos varia de 2,70 a 2,89 g/cm³, o limite de liquidez vai de 50 a 70% e limite de plasticidade, de 32 a 46%. Os solos 
coluvionais, por sua vez, tem espessuras inferiores a 1,5 metros, são argilo – arenosos, porosos e com baixa resistência 
à penetração (SPT), baixa permeabilidade, peso específico dos grãos entre 2,70 e 2,89 g/cm³, limite de liquidez de 50 a 
70% e limite de plasticidade variando de 32 a 46% (PARANÁ, 2002; SALAZAR JT et. al., 1999).  
 De acordo com Salazar Jr. et. al. (1996), o nível médio do lençol freático para essa UT situa-se a aproximadamente a 
3,8 metros de profundidade.  
A referida UT mostra problemas de erosão por ravinamento quando há retirada da camada superficial do solo, em geral 
em áreas desprovidas de cobertura vegetal. Particularmente, nas zonas de acúmulo de colúvios, as vertentes 
apresentam-se potencialmente instáveis a escorregamentos em declividades superiores a 20%. Os sedimentos dessa 
unidade de terreno terão comportamento mecânico muito diferente de um local para o outro, isto se dá por serem pouco 
consolidados, apresentarem argilas expansivas e serem de composição contrastantes como arenitos, siltitos, argilitos e 
conglomerados, podendo se prever problemas como desestabilização de fundações, de cortes, taludes e aterros 
(PARANÁ, 2002). 
As áreas com declividades entre 0 e 5%, localizadas sobre essa UT, são apontadas como adequadas para implantação 
de loteamentos residenciais e vias de circulações principais, secundárias e para infraestrutura enterrada. Há necessidade 
de proteção vegetal nos cortes e aterros, necessidade de obras para estabilização de taludes, dada a suscetibilidade aos 
processos erosivos, especialmente em decorrência do fenômeno de expansividade das argilas que causam o 
espastilhamento. Para disposição de resíduos não é são áreas adequadas. Em declividades entre 5 e 20%, existem 
restrições para loteamentos residenciais e vias de circulação. Nas áreas com declividades variando de 20 a 30%, há 
severas restrições quanto a implantação de loteamentos, vias de acesso, bem como de infraestruturas enterradas e não 
são adequadas para deposição de resíduos. Em áreas onde ocorrem movimentação de massa, se faz necessário 
implantação de projetos de contenção e estabilização de vertentes naturais e taludes escavados (PARANÁ, 2002). 
É de suma importância o planejamento de obras de proteção de cortes, dada a elevada suscetibilidade à erosão, devendo 
ser evitados os decapeamentos extensivos com a retirada de solos superficiais e exposição de camadas de argila aos 
processos intempéricos. Há elevada suscetibilidade para erosão em declividades superiores a 30 %, logo, são áreas 
inadequadas para implantar loteamentos, vias de circulação, de infraestruturas enterradas e disposição de resíduos 
(PARANÁ, 2002).  

• Unidade de terreno (UT) GMA – Complexo Granito-Gnáissico, solos residuais e transportados 

Englobando os solos residuais e transportados sobre o Complexo Granito – Gnáissico, essa UT é formada 
predominantemente por solos residuais, seguidos por colúvios localizados na meia encosta. Como a UT “CR” supracitada, 
ambos os solos são separados por uma linha de seixos de quartzo subangulosos, com espessuras centimétricas. Os 
solos coluvionares são sílitico – argilosos, com espessuras abaixo de 1 metro. A resistência à penetração é baixa, o peso 
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específico aproximadamente 2,82 g/cm³ e a permeabilidade é média, na casa de 10-4 cm/s. O solo residual tem horizonte 
B apresentando espessuras inferiores a 5 metros e textura siltosa. A resistência a penetração também é baixa, e tem 
peso específico em média 2,75 g/cm³. O limite de liquidez varia entre 41,5 e 46,5%, a plasticidade, por sua vez, de 33,1 
a 34,7%. A permeabilidade desse solo é alta, da ordem de 10-2 e 10-3 cm/s (PARANÁ, 2002). 
Para loteamentos residenciais, essa UT é adequada, no entanto com restrições, em zonas com declividades variando de 
0 a 20%, mas não tão boa para implantação de infraestrutura enterrada e vias de circulação. Em declividades que vão de 
20 a 30%, são inadequadas a maior parte das ocupações e, pela suscetibilidade à erosão, se faz necessária a proteção 
vegetal dos cortes. Apresenta potencial para exploração de saibro e rocha fresca. É sujeita a movimentos lentos do solo, 
em forma de rastejos e a escorregamentos de solo localizados. Para declividades superiores a 30%, há serias restrições 
quanto a ocupação urbana (PARANÁ, 2002). 
Os materiais de alteração das rochas migmatíticas são de natureza areno – siltosa, com elevada permeabilidade, 
recobrindo zonas rochosas de elevada densidade de fraturas, comum a tal tipo litológico, portanto, deve-se considerar 
que as áreas dessa UT são muito percolativas e, em virtude disso, bastante vulneráveis a qualquer tipo de poluente 
gerado pela urbanização, o que afeta de imediato a reserva, que em geral não é muito grande, de água subterrânea 
(PARANÁ, 2002). 
Em domínios de relevo mais dissecado, encostas de morros bastante suavizadas, de perfil convexo, os solos são 
profundos, evoluídos e de natureza predominantemente argilosa, portanto, se mostram com baixo potencial para 
ocorrência de movimentações de massa e baixo potencial erosivo. Onde as encostas são côncavas, a declividade é mais 
acentuada e o relevo mais movimentado, o potencial para escorregamentos, erosão e movimentos de massas se 
acentuam (PARANÁ, 2002). 
Essas rochas possuem solos derivados, portadores de blocos e matacões enterrados e, por esse fator, deve-se considerar 
que essa característica poderá trazer dificuldades para execução de obras nas quais haja necessidade de escavações e 
cravações de estacas. Problemas de instabilização e quedas de blocos por descalçamentos podem estar presentes, 
especialmente em taludes de corte onde houver locais com blocos enterrados (PARANÁ, 2002).  

• Unidade de terreno (UT) MP – Formação Capiru, metapelitos, solos residuais e transportados 

Essa UT abrange os solos residuais e coluvionares associados aos metapelitos da Formação Capiru. Os residuais têm 
espessura inferior a 1 metro, porosidade alta e permeabilidade baixa. Apresenta peso específico que varia de 2,74 a 2,97 
g/cm³ e o limite de liquidez é de 58%, por sua vez, o limite de plasticidade é de 39,7%. Os solos transportados (colúvio), 
em geral têm espessuras abaixo de 1 metro, e apresentada baixa resistência a penetração e peso específico entre 2,69 
e 2,85 g/cm³. Os limites de liquidez e plasticidade variam de 51,5 a 62% e 35,2 a 37,4, respectivamente (PARANÁ, 2002). 
Pelo fato da presença da foliação metamórfica e de planos de acamamento nas rochas e no saprolito, essa UT mostra 
possibilidade de escorregamentos de massa em cortes e em vertentes naturais, em particular nas zonas de relevo mais 
movimentado, constituído por encostas onde a declividade é acentuada e, principalmente, com inclinações voltadas no 
mesmo sentido da inclinação dos planos estruturais (PARANÁ, 2002) 
Apresenta elevado potencial erosivo, principalmente em períodos de chuvas mais intensas, pois esse domínio apresenta 
elevada densidade de drenagem, com rios fortemente encaixados em planos estruturais (falhas, fraturas e planos de 
acamamento e de xistosidade), estando sujeito a escoamento superficial intenso e a fortes enxurradas (PARANÁ, 2002). 
As áreas com inclinações de 0 a 20% nessa UT, podem ser consideradas adequadas para o loteamento e implantação 
de vias de circulação. No entanto, se deve levar em consideração, que nas áreas com declividades mais acentuadas o 
solo é menos profundo e qualquer processo de urbanização deverá prever a necessidade de execução de cortes muito 
profundos para implantação de obras de infraestruturas enterradas e malhas viárias. Em declividades superiores a 20%, 
os cortes devem ser feitos no sentido contrário à inclinação da foliação metamórfica e planos de acamamento. Para cortes 
com o mesmo sentido de inclinação da foliação metamórfica, se faz necessário realização de projetos de contenção e 
estabilização de cortes e aterros além de proteção vegetal (PARANÁ, 2002). 
Áreas com declividades entre 20 e 30% são adequadas para ocupação, contudo, há restrições, pois existe a possibilidade 
de escorregamento em cortes e em vertentes naturais e erosão do solo. A disposição de resíduos pode ser feita, no 
entanto com restrições. Onde a declividade é superior a 30%, a ocupação urbana é inadequada (PARANÁ, 2002). 
De acordo com Theodorovicz (1994), obedecendo critérios técnicos, declividade, espessura e tipo de cobertura, essa UT 
é adequada para a deposição de resíduos, cemitérios e outros, dada a baixa permeabilidade dos solos. Contudo, áreas 
com locais de rochas muito tectonizadas, ou onde a xistosidade ou o faturamento estão mais bem desenvolvidos, devem 
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ser evitadas, pois são áreas bastante percolativas.  Rastejos de solo podem ocorrer, podendo se verificar, inclusive, em 
vertentes de baixa declividade. As rochas que integram essas regiões variam muito de composição e bandamento 
inclinado, tendo comportamento mecânico muito diferenciado de um local para o outro, carecendo de estudos mais 
detalhados quanto a geotecnia.  

• Unidade de terreno (UT) QZ – Formação Capiru, Complexos Granitos-Gnáissico e Gnáissico-Migmatítico, 
solos residuais sobre rochas quartzíticas 

Essa UT abrange os solos residuais sobre as rochas quartizíticas da formação Capiru, da mesma forma como os que 
ocorrem nos Complexos Gnáissico – Migmatítico e Granito – Gnáissico. Os solos sobre esses tipos litológicos são pouco 
desenvolvidos, com predomínio de rocha alterada em relação ao solo propriamente dito. Aparecem nas encostas de 
cristas e trata-se de solos do tipo de areias quartzosas, com cores esbranquiçadas à amarelas, granulometria de fina à 
média, em geral, soltos ou friáveis e de porosidade baixa (PARANÁ, 2002). 
Nessa unidade de terreno, são esperados queda e rolamento de blocos nas encostas mais íngremes. Estas são áreas 
inadequadas para a ocupação urbana e de difícil implantação de infraestrutura enterrada, devido a pouca espessura do 
solo, com substrato rochoso praticamente aflorante. Explosivos são necessários em caso de necessidade de escavação 
(PARANÁ, 2002). 
Regiões com declividades entre 0 e 20%, pode ser feita ocupação humana, no entanto com restrições, pelo fato das 
dificuldades de implantação de infraestrutura enterrada. Declividades acima de 20%, deve ser evitada a ocupação, pela 
possibilidade de rolamento de blocos, de acordo com o relevo. Zonas com declividades superiores a 30% a ocupação 
urbana não é adequada (PARANÁ, 2002).   

• Unidade de terreno (UT) T – Terraços aluvionares 

Os aluviões e terraços aluvionares retratam no geral áreas alagadas, contendo extensivos corpos de água. E Inclusos 
nessa UT estão os terraços aluvionares, localizados topograficamente um pouco acima das planícies aluvionares atuais, 
com predominância de declividade entre 0 e 5%, subordinariamente entre 5 e 10%. É uma unidade de terreno constituída 
por uma camada superficial de solo orgânico, plástica, variando de muito mole a mole, permeabilidade baixa e espessura 
que varia de 0,5 a 2 metros. Sob essa camada, há uma camada de argila caulínica mole a muito mole, plástica, de baixa 
permeabilidade, intercaladas com níveis de areia grossa, compacta de permeabilidade média a elevada. No contato com 
as rochas do embasamento cristalino, na base da unidade, podem ocorrer corpos ou níveis lenticulares de 
conglomerados, de espessura reduzida. A espessura média dessa unidade é de cerca de 5 metros, enquanto o nível 
freático se mostra pouco profundo, aproximadamente 2 metros (PARANÁ, 2002). 
Com baixa capacidade de suporte de carga, há possibilidade de recalques em fundações, em função dos solos plásticos 
e colapsíveis, são áreas sujeitas a inundações periódicas. Não é uma unidade de terreno adequada para loteamentos 
residenciais, em consequência da baixa declividade, lençol freático pouco profundo e constituída por materiais 
inconsolidados, por exigir contruções com fundações profundas ou aterros elevados e um oneroso sistema de 
disciplinamento das águas superficiais e subterrâneas. No caso de construções de aterros elevados, enchentes por 
represamento das águas das chuvas podem ocorrer. Para implantação de infraestruturas enterradas não são regiões 
adequadas, visto que há possibilidade de acúmulo de água, bem como para a disposição de resíduos de qualquer 
natureza, dada a possibilidade de contaminação do lençol freático. Zonas com declividades superiores a 5% podem ser 
consideradas adequadas, dede que sejam realizados estudos de adequabilidade previamente à sua utilização (PARANÁ, 
2002). 
O monitoramento das condições de estabilidade das encostas ao decorrer da implantação do empreendimento se faz 
extremamente necessária, tendo em vista que as modificações locais das características naturais da região podem alterar 
a dinâmica de estabilidade dos locais mais suscetíveis. Ações e medidas de controle para prevenção destes fenômenos 
devem ser consideradas durante a implantação do empreendimento, tais como adequação do sistema de drenagem 
provisório e permanente, proteção de vertentes e encostas íngremes, além de revegetação. 
 

4.1.3.1.4. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO 

As áreas de risco consideradas no âmbito do empreendimento do Contorno Norte de Curitba incluem encostas de morros 
e várzeas de rios. 
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Os processos atuantes em encostas de morros englobam principalmente escorregamento de solos do manto 
intemperizado, queda de lascas de rochas dos maciços e rolamento de blocos dos depósitos de tálus, relacionados às 
estações chuvosas, em virtude do aumento do índice de pluviosidade. Os fatores condicionantes desses processos estão 
relacionados à estrutura geológica dos terrenos, ângulo de declividade das vertentes, forma das encostas, regime de 
chuvas, perda de vegetação e atividades antrópicas (HERRMANN et al., 2004). 
Na região da Unidade Geomorfológica denominada Planícies Fluviais, na porção que é interceptada pelo traçado, próxima 
à interseção com a BR – 476 (estrada da Ribeira), nos aluviões atuais e terraços aluvionares, é uma área de várzea, onde 
há possibilidade de ocorrência de inundações em casos de chuvas extremas. A região conta com uma área urbana já 
consolidada, o que diminui a capacidade do solo atuar de maneira a facilitar a percolação das águas da chuva. 
As ações antrópicas, sem preservação da mata ciliar, destes locais contribuem para o assoreamento dos canais fluviais, 
gerando, desta forma, transbordamento dos rios. As regiões mais problemáticas, considerando-se aspectos 
socioambientais, estão situadas nos vales dos rios em zonas urbanas, em virtude da interferência antrópica, com 
lançamento de esgoto e lixo doméstico, além de resíduos de construções civis. Por tanto, é uma área que inspira cuidados 
para que tais desastres não venham a ocorrer. 
Nas regiões de encostas e morros, com as obras de corte e aterro, blocos rochosos serão exumados e ficaram sujeitos 
à ação da gravidade, aumentando os riscos geológicos nessas áreas. É de fundamental importância a construção de 
obras de contenção, tendo em vistas as condições geológica-geotécnicas e ambientais, incluindo flora, visando minimizar 
os possíveis processos de movimentos de massa (escorregamento de solos e queda de blocos rochosos). 
Na página seguinte são apresentados mapas geotécnicos da AII e AID e mapa de Riscos Geotécnicos identificados para 
a ADA. 
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4.1.3.1.5. LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE CAVIDADES NATURAIS 

Nas áreas de influência do Contorno Norte de Curitiba não foram identificadas cavernas, grutas ou unidades de 
conservação de cavernas mapeadas, porém de acordo com o Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas do 
Brasil (JANSEN et al, 2012), existem áreas pertencentes a AII que possuem níveis consideráveis de probabilidade de 
ocorrência de cavernas, incluindo a AID do empreendimento.   
 O Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas do Brasil teve como resultado, segundo Jansen D.C. et al, 2012, 
que 78,4% das cavidades conhecidas no país encontram-se em áreas com graus de potencialidade de ocorrência “Muito 
Alto” e “Alto”, ou seja, desenvolvem-se basicamente em rochas carbonáticas e em formações ferríferas. Além disso, 
12,8% das cavidades utilizadas localizam-se nas classes de “Média” potencialidade, englobando, especialmente, os 
arenitos e quartzitos, e apenas 8,7% do total estão inseridas nos graus de potencialidade “Baixo” e “Ocorrência 
Improvável”. 
Analisando o Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas do Brasil, para a AII do empreendimento, verifica-se 
que cerca de 35% da área está classificada como “Alta”, 25% como “Média” e os outros 40% como “Baixa” ou “Ocorrência 
Improvável”.  
Verificou-se que mesmo a Formação Capiru, do Grupo Açungui que é propensa ao desenvolvimento de cavidades 
naturais por compor o sistema Cárstico não apresenta cavidades naturais na porção da AII do empreendimento. 
Quanto a caracterização da AID do Contorno Norte de Curitiba, verifica-se que cerca de 37 % da área está classificada 
como “Alta”, enquanto cerca de 63% como “Baixa” ou “Ocorrência Improvável”. 
Nas páginas que seguem são apresentados os mapas que apresentam a potencialidade de ocorrência de cavernas para 
a AII e ADA do empreendimento.  
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4.1.3.2. Geomorfologia 

Na AII do Contorno Norte de Curitiba as unidades geomorfológicas presentes estão compreendidas, predominantemente, 
no domínio morfoestrutural Cinturão Orogênico do Atlântico, também conhecido como Planalto Atlântico.  
Na Tabela 42 são apresentados e a seguir são descritos os domínios morfoestruturais e respectivas unidades 
morfoesculturais presentes nas áreas de Influência Indireta e Direta e Diretamente afetada pelo empreendimento.  

Tabela 42: Unidades e sub-unidades morfológicas na AII. 

Unidade Morfoestrutural Unidade Morfoescultural Sub-unidade Morfoescultural 

Cinturão Orogênico do Atlântico Primeiro Planalto Paranaense 

Blocos Soerguidos da Serra do Primeiro Planalto 
Planalto Alto Iguaçu 
Planalto Curitiba 
Planalto Dissecado de Tunas do Paraná 

Bacias Sedimentares Cenozóicas e 
Depressões Tectônicas Planícies Planícies Fluviais 

Fonte: Adaptado de MINEROPAR, 2006. 

As unidades geomorfológicas da AID e ADA abrangem dois domínios, representados pelo Planalto Curitiba e pela Planície 
Fluvial enquanto as Unidades geomorfológicas da AII abrangem também o Planalto Alto Iguaçu, Planalto Dissecado de 
Tunas Paraná e Blocos Soerguidos do Primeiro Planalto.  

4.1.3.2.1. CINTURÃO OROGÊNICO DO ATLÂNTICO 

O Cinturão Orogênico do Atlântico, também conhecido como Planalto Atlântico, é uma morfoestrutura cuja natureza é 
poliorogênica, tendo sua gênese vinculada a vários ciclos geotectônicos acompanhados de sedimentação, metamorfismo 
regional, falhamentos, dobramentos e extensas intrusões. Essa evolução geológica termina com a consolidação ou 
cratonização da Plataforma Sul-Americana (SANTOS et al., 2006). 

i. Primeiro Planalto Paranaense 
O Primeiro Planalto Paranaense estende-se desde a região de Jaguariaíva, Tibagi e Purunã, nos sopés da escarpa da 
Serra do Purunã, constituída de estratos horizontais devonianos, até a vertente leste da Serra do Mar. Ao norte 
comparecem as rochas do Grupo Açungui, onde a drenagem da bacia do rio Ribeira produziu uma intensa dissecação, 
modelando um relevo montanhoso, com altitudes variando entre 400 e 1200 metros, sustentado por rochas metamórficas 
de baixo grau do Grupo Açungui, metavulcânicas do Grupo Castro, intrusões graníticas e diques de diabásios 
(MINEROPAR, 2006). 
Ao sul é relativamente uniforme, esculpido em rochas cristalinas, tais como migmatitos, xistos metamórficos e gnaisses, 
cortados por diques de pegmatitos e diques de diabásio, com altitudes médias entre 850-950 metros, formando uma 
paisagem suavemente ondulada com planícies e várzeas intercaladas, constituídas por sedimentos colúvioaluvionares 
recentes e paludais ao longo dos principais cursos de água. Os sedimentos da Formação Guabirotuba preenchem a bacia 
de Curitiba, depositados durante o Pleistoceno e constituindo uma área de relevo de colinas que se articulam às planícies 
fluviais mediante suaves rampas. 
Conforme apresentado na Tabela 42 o Primeiro Planalto subdivide-se nas seguintes subunidades geomorfológicas dentro 
da AII: Blocos Soerguidos do Primeiro Planalto, Planalto de Curitiba, Planalto do Alto Iguaçu, Planalto Dissecado de Tunas 
do Paraná. 

ii. Planalto Dissecado de Tunas do Paraná 
A unidade morfoescultural, denominada Planalto Dissecado de Tunas do Paraná, situada no Primeiro Planalto 
Paranaense, apresenta dissecação alta. As classes de declividade predominantes são menores que 6% em uma área de 
548,66km² e de 12-30% em uma área de 437,58 km² da Folha Curitiba. Em relação ao relevo, apresenta um gradiente 
de 760 metros com altitudes variando entre 640 (mínima) e 1400 (máxima) metros sobre o nível do mar (m.s.n.m). As 
formas predominantes são topos alongados e em cristas, vertentes retilíneas e vales em “V” encaixado. A direção geral 
da morfologia varia entre NW-SE e NE-SW, modelada em rochas da Formação Capiru (MINEROPAR, 2006). 
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iii. Planalto de Curitiba 
A unidade morfoescultural denominada Planalto de Curitiba, situada no Primeiro Planalto Paranaense, apresenta 
dissecação média. As classes de declividade predominantes são menores que 6% em uma área de 1634,42 km² e de 6-
30% em uma área de 1.004,32 km² (considerando a Folha Curitiba). Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 
680 metros com altitudes variando entre 560 (mínima) e 1240 (máxima) m.s.n.m. As formas predominantes são topos 
alongados e aplainados, vertentes convexas e vales em “V”. A direção geral da morfologia varia entre N-S e NW-SE, 
modelada em rochas do Complexo Gnáissico Migmatítico (MINEROPAR, 2006). 

iv. Planalto do Alto Iguaçu 
A sub-unidade morfoescultural, denominada Planalto do Alto Iguaçu, situada no Primeiro Planalto Paranaense, apresenta 
dissecação baixa e ocupa uma área de 1138,18 km², que corresponde a 6,90% da Folha Curitiba. A classe de declividade 
predominante é menor que 6% em uma área de 967,65 km². Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 120 metros 
com altitudes variando entre 880 (mínima) e 1000 (máxima) m. s. n. m. As formas predominantes são topos alongados e 
aplainados, vertentes convexas articulando-se às planícies fluviais mediante rampas suaves, vales em “V”, modeladas 
em sedimentos da Formação Guabirotuba e litologias do Complexo Gnáissico Migmatítico (MINEROPAR, 2006). 

v. Blocos Soerguidos da Serra do Mar 
A unidade sub-unidade, denominada Blocos Soerguidos da Serra do Mar, apresenta uma dissecação muito alta e ocupa 
uma área de 443,58 Km², que corresponde a 2,69% da Folha Curitiba. A classe de declividade predominante está entre 
30% e 47% correspondendo a uma área de 140,93 Km². Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 1360 metros 
com altitudes variando entre a mínima de 320 e máxima de 1360 m. s. n. m. As formas predominantes são de topos 
alongados e em cristas, vertentes retilinizadas e vales em “V” fechado. A direção geral da morfologia varia entre NNE-
SSW, N-S e NW-SE, modelada em litologias da Suíte Álcali-Granitos (MINEROPAR, 2006). 
Situada no Primeiro Planalto Paranaense, apresenta dissecação muito alta e ocupa uma área de 253,34 km², que 
corresponde a 1,54% da Folha Curitiba. A classe de declividade predominante está entre 12 e 30% em uma área de 94,78 
km². Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 500 metros com altitudes variando entre 820 (mínima) e 1320 
(máxima) m. s. n. m. As formas predominantes são topos alongados e em cristas, vertentes retilíneas e vales em “V” 
fechado. A direção geral da morfologia varia entre NNE-SSW, N-S e NW-SE, modelada em litologia da Suíte Álcali-
Granitos. 

4.1.3.2.2. BACIA SEDIMENTAR CENOZÓICA E DEPRESSÕES TECTÔNICAS 

i. Planícies Fluviais  
Nas planícies de inundação, correspondente ao domínio Planície Fluvial, com seu grau avançado de transformação 
antrópica do canal de escoamento, retirada da vegetação, assoreamento, e implantação de edificações não respeitando 
a Área de Proteção Permanente - APP, provocou mudanças na dinâmica hídrica sem precedentes de transbordamento 
de água pluviais na sua calha. 
Para amenizar os transbordamentos e alagamentos das planícies dos rios será necessário realização de limpeza, 
desobstrução e ampliação das calhas, como medida preventiva de enchentes e como compensação ambiental da rodovia 
projetada. 
O mapa da hipsometria da AII e os mapas geomorfológicos da AII e AID do empreendimento são apresentados na 
sequência.  
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4.1.3.3. Solos 

4.1.3.3.1. DESCRIÇÃO E MAPEAMENTO DAS CLASSES DE SOLOS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA E DIRETA – AII E AID 

Na AII do empreendimento foram identificadas 06 classes de solos, conforme pesquisa realizada em arquivo 
disponibilizado pela EMBRAPA (2008), cujas principais características e limitações são apresentadas na sequência. 

i. Argissolos 
São solos profundos a pouco profundos, bem a moderadamente drenados, ocorrendo, ocasionalmente, solos rasos com 
transição abrupta e argila de atividade alta (Ta) e, também, solos com teores variáveis de cascalho e estrutura em blocos 
subangulares e angulares. 
Estes solos que formam classes bastante heterogêneas, que tem em comum aumento substancial no teor de argila com 
a profundidade e/ou evidências de movimentação de argila do horizonte superficial, denominado de B textural. 
Na AII do empreendimento, estima-se uma ocorrência de 5% da superfície total da área com essa classe, predominando 
o Argissolo Vermelho Amarelo (PVA).  
Os Argilossolos são resultantes de processos de intenso de intemperismo e apresentam pequena diferenciação entre os 
horizontes. São bastante porosos e bem drenados. Esses solos não contemplam uma boa fertilidade. Os Argilossolos 
apresentam alta fragilidade quanto aos processos erosivos, quando desprovidos da cobertura vegetal. 

ii. Cambissolos 
Os Cambissolos caracterizam-se pela ocorrência de solos pouco desenvolvidos e pela presença de minerais primários 
facilmente intemperizáveis. Geralmente estão associados a relevos mais movimentados (ondulados e fortemente 
ondulados), apresentando solos com profundidade média de 0,5 a 1,5 m. 
Estes solos ocupam as áreas mais íngremes do traçado projetado. Os cambissolos derivados do complexo granito-
gnaisse-migmatito mostram textura arenosa a média, em geral com blocos, cascalhos, e fragmentos de rochas ao longo 
dos perfis, concentrando-se na maior parte na superfície do solo ou em camadas entre os horizontes. 
As características químicas dos Cambissolos são valores baixos de saturação de bases e de atividade das argilas e 
elevados teores de ferro e alumínio, desenvolvendo solo predominantemente ácido e álico. 
Se desenvolvem a partir das rochas gnáissicas-graníticas-migmatíticas. Esta classe de solo apresenta as seguintes 
características: 

• Elevada erodibilidade quando submetido a fluxos superficiais concentrados. Esse fator, associado à declividade 
alta a moderada, tende a ampliar os riscos de erosão. 

• Elevada colapsidade, em decorrência dos teores de areia gossa e dos depósitos de tálus. 
• Risco de desenvolvimento de processos erosivos subterrâneos. Estes solos têm as mesmas características 

latossolo rasos. Apresentam elevada susceptibilidade à erosão que, no caso, é muito preocupante, em especial 
na área do traçado que, no seu trecho intermediário, tem um relevo movimentado, com possibilidades de 
ocorrerem problemas relacionados à estabilidade geotécnica das encostas e dos futuros aterros. 

Para minimizar os possíveis impactos ambientais futuros, será necessário adotar plano de manejo das águas pluviais da 
rodovia, contemplando sistemas drenagens capazes de realizar o escoamento com eficiência, sem ocasionar 
transbordamentos, provocando nos solos, à jusante, os processos erosivos como aparecimento de futuras erosões, entre 
outros, e colocando em risco os solos à montante, inclusive a própria rodovia. 

iii. Latossolos 
São solos minerais, homogêneos, com pouca diferenciação entre os horizontes ou camadas, reconhecido facilmente pela 
cor quase homogênea do solo com a profundidade. Os Latossolos são profundos, bem drenados e com baixa capacidade 
de troca de cátions, com textura média ou mais fina (argilosa, muito argilosa) e, com mais frequência, são pouco férteis. 

iv. Nitossolos 
São solos derivados de rochas básicas e ultrabásicas, ricas em minerais ferromagnesianos, ou com influência de 
carbonatos no material de origem, apresentam semelhança com os Argilossolos, porém, com gradiente textural menos 
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expressivo. Sua cor vermelha-escura tende a arroxeada. Possui estrutura, normalmente, bem desenvolvida no horizonte 
B textural (Bt), conferida por ser prismática ou em blocos subangulares. A cerosidade em geral é expressiva. 
Na AII do empreendimento, estima-se uma ocorrência de, aproximadamente, 1% de Nitossolo Vermelho (NV). As maiores 
frequências aparecem em relevo ondulado, com horizonte A moderado e textura, normalmente, argilosa, apresenta alta 
fertilidade natural e, boas características físicas. 
Estes solos possuem boas condições físicas e químicas para o aproveitamento agrícola. Entretanto, ocorrem em relevo 
um tanto acidentado, o que limita a mecanização das lavouras, e esta é a principal limitação desses solos. 

v. Organossolos 
Compreende solos pouco evoluídos, com preponderância de características devidas ao material orgânico, de coloração 
preta, cinzenta muito escura ou brunada, resultantes de acumulação de restos vegetais, em graus variáveis de 
decomposição, em condições de drenagem restrita (ambientes mal a muito mal drenados), ou em ambientes úmidos de 
altitudes elevadas, saturados com água por apenas poucos dias durante o período chuvoso. 

vi. Gleissolos 
Os gleissolos são solos constituídos por material mineral, saturados por água, salvo para o desenvolvimento da agricultura 
se forem artificialmente drenados. Caracterizam-se pela forte gleização em decorrência do ambiente redutor, textura 
geralmente argilosa, apresentando índices de boa fertilidade, mas necessitam drenagem para aproveitamento do solo 
em projetos agrícolas. 
O lençol freático, nesses solos, é raso, ocorrendo em áreas baixas, com textura variável, argila de atividade baixa, 
saturação por bases normalmente baixa, quase sempre distróficos. 
Ocupa uma pequena áreas na AII do empreendimento, cerca de 2%, e não está presente na AID. 

vii. Afloramentos de Rocha 
São locais onde os vegetais superiores não encontram meios para se desenvolver e constituem-se apenas “tipos de 
terreno”. Não se prestam à utilização agrícola, levando-se em consideração os aspectos físicos, químicos e mineralógicos. 
Ocorrem como manifestações de vários tipos de rochas. A cobertura vegetal predominante é a formação rupestre.  
Representam unidades onde rochas encontram-se expostas na superfície do terreno, tanto em forma descontínua 
(matacões e/ou boulders), como em forma contínua (lageado). Na maior parte das vezes, chegam a estar associados a 
solos desenvolvidos, porém, com distribuição dispersa o suficiente para constituir uma mancha independente.  
Tem ocorrência limitada na área de estudo, sendo mais comuns em áreas acidentadas. Na AII do empreendimento, 
correspondem a 5% da área em estudo. 
Na sequência são apresentados os mapas de caracterização pedológica da AII e AID. 
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4.1.3.3.2. GRAUS DE APTIDÃO AGROPECUÁRIA E DE ERODIBILIDADE DOS SOLOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA - AID 

O uso adequado da terra deve ser o primeiro passo em direção, não apenas a uma agricultura correta e sustentável, mas 
também à conservação dos solos e dos recursos naturais, especialmente o solo, a água e a biodiversidade. Os cuidados 
com o uso equilibrado destes recursos devem prevalecer, evitando-se e combatendo-se os danos gerados, além de ações 
corretivas aos impactos ambientais e sociais negativos, que oneram os custos de sustentabilidade da implantação e 
operação do empreendimento (PEREIRA et al., 2006). 
Utilizou-se como referência nesta avaliação de graus de aptidão dos solos o trabalho desenvolvido pela empresa Consiliu 
Meio Ambiente e Projetos (CONSILIU) para o projeto do Contorno Norte de Curitiba (2012), estudo contratado pela 
Autopista Régis Bittencourt. 
A avaliação do grau de aptidão agropecuária das terras próximas às cidades de Colombo, Curitiba e São José dos Pinhais 
está baseada na classificação desenvolvida por RAMALHO Filho e BEEK (1995). 
O sistema adotado de planejamento de alternativas de aproveitamento do solo está relacionado à integração de dados 
versus características do solo, como profundidade efetiva, limitações de permeabilidade, relação textural entre os 
horizontes e drenagens e riscos de inundações, observando-se as condições físicas como relevo, declividade, erosão, 
pedregosidade e rochosidade, vegetação natural, fertilidade aparente, uso agrícola e pecuário e tempo de utilização 
(RAMALHO Filho e BEEK, 1995). 
Os fatores limitantes considerados para avaliação das condições dos solos foram: deficiência de fertilidade, deficiência 
de água, excesso de água ou deficiência de oxigênio, suscetibilidade à erosão e impedimentos à mecanização 
comentados nos itens a seguir. O grau para cada um dos fatores limitantes são Nulo (N), Ligeiro (L), Moderado (M), Forte 
(F) e Muito Forte (MF).  

i. Graus de Deficiência de Fertilidade 
A fertilidade está na dependência, principalmente, da disponibilidade de macro e micronutrientes, incluindo, também a 
presença ou ausência de certas substâncias tóxicas, solúveis, como alumínio e manganês, que diminuem a 
disponibilidade de alguns minerais importantes para as plantas, bem como a presença ou ausência de sais solúveis, 
especialmente sódio.  Os graus de limitação por deficiência de fertilidade na região do presente levantamento variam de 
grau nulo de fertilidade (N) até moderado (M). 

ii. Graus de Deficiência de Água 
É definida pela quantidade de água armazenada no solo possível de ser aproveitada pelas plantas, a qual está na 
dependência de condições climáticas (especialmente precipitação e evapotranspiração) e edáficas (capacidade de 
retenção de água no solo). A capacidade de armazenamento de água disponível, por sua vez, é decorrente de 
características inerentes ao solo, como textura, tipo de argila, teor de matéria orgânica, quantidade de sais e profundidade 
efetiva. Além dos fatores mencionados, a duração do período de estiagem, distribuição anual de precipitação, 
características da vegetação natural e comportamento das culturas são também utilizados para determinar os graus de 
limitação por deficiência de água.  
Considerando os fatores climáticos e a pluviosidade da região, qualifica-se a área como moderada (M), terras em que 
ocorre uma considerável deficiência de água disponível durante o período de três a seis meses por ano, o que elimina as 
possibilidades de grande parte das culturas de ciclo longo e reduz significativamente as possibilidades de dois cultivos 
de ciclo curto, anualmente. 

iii. Graus de Limitação por Excesso de Água 
Normalmente relaciona-se com a classe de drenagem natural do solo que, por sua vez resulta da interação de vários 
fatores (precipitação, evapotranspiração, relevo local e propriedades do solo). Estão incluídos na análise desse aspecto 
os riscos, frequência e duração das inundações a que pode estar sujeita a área. Observações da estrutura, 
permeabilidade do solo, a presença e a profundidade de um horizonte menos permeável são importantes para o 
reconhecimento desses problemas. 
O fator limitante excesso de água ou deficiência de oxigênio tem grande importância na avaliação da aptidão agrícola. 
Áreas com sérios problemas de drenagem podem ser assinaladas no mapa de aptidão, por apresentarem tendência para 
algumas culturas adaptadas, embora não se prestem para culturas em geral.   
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O grau de limitação por excesso de água na AID pode variar de Nulo (N) a moderado (M), sendo que a maior parte da 
área de influência direta está caracterizada como grau de limitação Nulo (N) que corresponde a terras que não apresentam 
problemas de aeração ao sistema radicular da maioria das culturas durante todo o ano. São classificadas como 
excessivamente e bem drenadas. 

iv. Graus de Limitação por Suscetibilidade à Erosão 
Diz respeito ao desgaste que a superfície do solo poderá sofrer quando submetida a qualquer uso, sem medidas 
conservacionistas, estando na dependência das condições climáticas (especialmente do regime pluviométrico), do solo 
(textura, estrutura, permeabilidade, profundidade, capacidade de retenção de água, presença ou ausência de camada 
compactada e de pedregosidade), do relevo (declividade, extensão da pendente e microrrelevo) e da cobertura vegetal.  
O grau de limitação por suscetibilidade à erosão na AID varia de Nulo (N) a Forte (F). O grau nulo é atribuído a solos 
planos que não tem problemas de permeabilidade, mas podem apresentar ligeira erosão, que podem ser controladas 
com simples práticas de manejo de culturas. À medida que o relevo vai se acentuando até atingir o grau muito forte, o 
controle da suscetibilidade à erosão é impraticável, chegando a ser antieconômico e não recomendável para uso agrícola 
nas áreas de morro ou encosta. São áreas que devem ser destinadas à preservação, conforme o código florestal em 
vigor. 

v. Graus de Limitação por Impedimento à Mecanização 
Como o próprio nome indica, referem-se às condições apresentadas pelas terras para uso de máquinas e implementos 
agrícolas. A extensão e forma das pendentes, condições de drenagem, profundidade, textura, tipo de argila, 
pedregosidade e rochosidade superficial condicionam o uso ou não de mecanização. Esse fator é relevante no nível de 
manejo C, ou seja, o mais avançado, no qual está previsto o uso de máquinas e implementos nas diversas fases de 
operação agrícola.  
O grau de limitação por impedimento à mecanização na AID varia de Nulo (N) até Forte (F). É considerado nulo quando 
são solos planos e apresentam possibilidades de mecanização durante todo o ano, utilizando-se tratores, com excelente 
rendimento. É considerado forte quando a tração animal é possível, mas colocado em risco pela topografia e erodibilidade. 
Conforme os graus de aptidão apresentados, pode-se classificar os solos em classes (Classes de Aptidão Agrícola das 
Terras) como sendo: 

• GRUPO 1 – Terras com aptidão BOA para lavouras de ciclo curto e/ou longo em pelo menos um dos níveis; 
o Subgrupo; 

1 aBC – Terras com aptidão boa para lavouras nos níveis de manejo B e C e regular no nível de manejo A; 

• GRUPO 2 – Terras com aptidão regular para lavouras de ciclo curto e/ou longo em pelo menos um dos níveis; 
o Subgrupo: 

2 (a)bc – Terras com aptidão regular para lavouras no níveis de manejo B e C e restrita no nível de manejo A; 
2 abC – Terras com aptidão boa para lavouras nos níveis de manejo C regular para lavouras no níveis de 
manejo A e B; 

• GRUPO 3 – Terras com aptidão restrita para lavouras de ciclo curto e/ou longo em pelo menos um dos níveis de 
manejo. 

o Subgrupo: 
3 (abc) – terras com aptidão restrita para lavouras nos níveis de manejo A, B e C; 

• GRUPO 4 – Terras com aptidão boa, regular ou restrita para pastagem plantada; 
o Subgrupo: 

4 P – Terras com aptidão boa para pastagem plantada; 

• GRUPO 6 – Terras sem aptidão para uso agrícola; 
o Subgrupo: 

6 – Terras com aptidão pata preservação da flora e da fauna. 
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Cabe ressaltar que as áreas passíveis de preservação permanente (APP), foram enquadradas como áreas sem aptidão 
para uso agrícola atribuindo-se ao grupo 6, independentemente aos solos componentes das unidades de mapeamento a 
qual se enquadram.  
O mapa que representa a aptidão agrícola da Área Diretamente Afetada é apresentado na sequência. 
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4.1.4. Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

4.1.4.1. Hidrologia 

Neste item do Estudo de Impacto Ambiental será abordada a caracterização e o mapeamento do sistema hidrográfico da 
área de influência do empreendimento, bem como o regime hidrológico das bacias hidrográficas envolvidas e, a avaliação 
da interferência da rodovia prevista com os cursos d’água locais. 
4.1.4.1.1. CARACTERIZAÇÃO DO REGIME HIDROLÓGICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA  

Informações a respeito do regime hidrológico da região foram obtidas de postos fluviais de monitoramento, que são de 
responsabilidade de órgãos governamentais. Utilizou-se como referência nesta caracterização do regime hidrológico o 
Estudo de Impacto Ambiental desenvolvido pela empresa Consiliu Meio Ambiente e Projetos (CONSILIU) para o projeto 
do Contorno Norte de Curitiba (2012), estudo contratada pela Autopista Régis Bittencourt. 
Através do registro de dados diários dos níveis dos rios é possível determinar a vazão através de curvas de descarga 
construídas para cada um. Na avaliação dos dados foi consultado o Sistema de Informações Hidrogeológicas 
(HIDROWEB) da Agência Nacional de Águas (ANA) e registros na extinta Superintendência de Desenvolvimento de 
Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (SUDERHSA).  

Obteve-se as séries de vazão de cinco (05) postos fluviométricos (Figura 31 e Tabela 43), dois (02) localizados no rio 
Atuba, dois (02) sobre o rio Iraí e um (01) sobre o rio Palmital.  

Figura 31: Postos fluviométricos próximos ao traçado. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 
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Tabela 43: Informações dos postos fluviométricos. 

Estação Código 
ANEEL Rio Latitude Longitude Altitude 

[m] 
Área de 

Drenagem 
[Km²] 

Período dos 
dados obtidos 

Olaria do Estado 65003950 
Iraí 

25°26’27”S 49°07’06”S 876,00 182,00 

Maio/1984 
Janeiro/1996 

Setembro/1999 
Dezembro/2010 

Pinhais 65006075 25°27’14”S 49°10’17”S 872,00 425,82 Março/1984 
Dezembro/2010 

Afonso Camargo 65007045 

Atuba 

25°26’33”S 49°11’59”S 882,00 127,00 Março/1984 
Março/1999 

Autódromo 65007046 25°26’48”S 49°11’52”S 873,86 127,73 

Agosto/1999 
Março/2002 

Janeiro/2005 
Dezembro/2008 

Vargem Grande 65006055 Palmital 25°26’35”S 49°10’02”S 872,00 101,90 Março/1984 
Dezembro/2008 

Fonte: EIA/RIMA – Contorno Norte de Curitiba/PR, 2012. 

Para o posto fluviométrico de Olaria do Estado, localizado no rio Iraí, e considerando a série histórica (abril de 1984 a 
dezembro de 2010) o estudo evidencia que para a vazão média mensal as médias variam ente 4 m3/s no mês de agosto 
a pouco mais de 10 m3/s no mês de fevereiro. Destacou-se para o mês de fevereiro o maior registro, tanto para o mês 
como para o ano, o valor de 29 m3/s, além das máximas típicas nos meses de janeiro, março e maio, pouco acima de 20 
m3/s. Para os meses de abril, agosto e setembro ocorrem variações de menor intensidade apresentando vazão máxima 
para o mês entre 15 e 20 m3/s. Com relação as menores vazões registradas encontram valores de 1 e 3 m3/s para todos 
os meses do ano. Com relação as maiores vazões registradas encontram vazões próximas a 80 m3/s nos meses de 
janeiro, maio e julho. A avaliação dos dados mostrou que o maior registro de vazão foi de 96 m3/s no mês de dezembro 
e os menores registros, mensais, mostraram vazões de 1 m3/s com registros ainda menores, em torno de 0,5 m3/s nos 
meses de janeiro, junho, julho, novembro e dezembro. 
Para o posto fluviométrico de Pinhais, localizado também no rio Iraí, e considerando a série histórica (abril de 1984 a 
dezembro de 2010) o estudo evidencia a vazão média próxima de 10 m3/s nos meses de janeiro e fevereiro e 7 m3/s nos 
demais meses. As máximas vazões foram registradas nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e maio oscilando entre 
20 e 25 m3/s, e nos meses de abril e agosto as menores vazões máximas, com registros próximos a 11 m3/s. O estudo 
destaca a linearidade para as vazões mínimas ao longo do ano, com valores entre 2 e 4,5 m3/s. Destacam-se as maiores 
vazões registradas mensalmente variando de 32 m3/s em agosto a mais de 180 m3/s em dezembro de 1986. Com relação 
as menores vazões todos os meses registraram leituras próximas de zero na régua do rio. 
O estudo não evidenciou os dados isolados para os postos de Autódromo e Terminal Afonso Camargo. Os resultados 
apresentados e justificados pela similaridade na posição geográfica e vazões complementares do rio Atuba justificou a 
mescla de dados, desta maneira, a vazão média para o rio Atuba varia de 6 m3/s em agosto variando até 15 m3/s em 
janeiro. Em relação à média dos menores valores os resultados mostraram uma proximidade nos valores e ligeiramente 
inferiores a 3 m3/s. Considerando a média de maiores valores o mês de outubro apresentou vazão de 130 m3/s, e nos 
meses de dezembro, abril e maio vazões de 110 m3/s. 
Para o posto fluviométrico de Vargem Grande, localizado também no rio Palmital, e considerando a série histórica (abril 
de 1984 a dezembro de 2010) o estudo evidencia a vazão média, variável ao longo do ano, entre 1,6 m3/s, em abril, e 4,4 
m3/s em janeiro. Nos meses de janeiro a março e maio e setembro registrou-se as maiores variações médias de vazão. 
As menores vazões foram de 1 m3/s em todos os meses do ano. As máximas vazões foram registradas em sete (07) com 
registros superiores a 40 m3/s. 
A avaliação geral dos dados mostrou uma sazonalidade de vazão dos rios na região, sendo os meses de janeiro a março 
a observação de grande variação de vazão, e os meses de maio e outubro com grande variação de intensidade. Já os 
meses de abril, junho e agosto apresentam menores vazões mensais e baixas variações de intensidade, caracterizando 
as estações de outono e inverno com baixa disponibilidade hídrica. 
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4.1.4.1.2. CARACTERIZAÇÃO E MAPEAMENTO DO SISTEMA HIDROGRÁFICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA – AID 
Segundo o Plano Estadual de Recursos hídricos (ÁGUAS PARANÁ, 2010), o estado do Paraná está dividido em 16 bacias 
hidrográficas. A área de interesse deste Estudo Ambiental está inserida na parte alta da bacia do Iguaçu conhecida como 
Bacia do Alto Iguaçu. O Contorno Norte de Curitiba encontra-se completamente inserido no município de Colombo, mais 
especificamente na porção sul do município próximo as nascentes do rio Iguaçu. 
No âmbito estadual, a Resolução nº 49 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Paraná, de 20/12/06 define as 12 
Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do Paraná. A regionalização para fins de 
gestão respeitou esses limites, refinando-os em função das especificidades locais para fins de planejamento. A área do 
empreendimento está inserida na Unidade Hidrográfica do Alto Iguaçu/Afluentes do Rio Negro/ Afluentes do Rio 
Ribeira.  
Conforme já informado, a AII do empreendimento se configura pela área das bacias hidrográficas do Rio Atuba, Iraí e 
Palmital, sendo descritas na sequência as particularidades de cada uma destas bacias hidrográficas. 

i. Bacia Hidrográfica do Rio Atuba 
A sub–bacia do Rio Atuba é afluente da margem direita do rio Iguaçu, drenando os municípios de Almirante Tamandaré, 
Colombo, Pinhais e Curitiba. A bacia do rio Atuba possui 128,6 km² de área de drenagem e seu principal contribuinte é o 
rio Bacacheri com área aproximada de 30 km². O rio Atuba dado seu alto grau de degradação não é mais utilizado para 
captação (ANDREOLI, 2003). 
Possui suas nascentes no município de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e a entrada deste rio no 
município de Curitiba ocorre na região norte, no Bairro Santa Cândida, onde ele recebe as águas do Arroio Cachoeira. A 
extensão do rio Atuba em Curitiba é de aproximadamente 23 km, onde recebe uma grande carga de poluição proveniente 
de esgotos domésticos sem tratamento. Devido à falta de ordenamento territorial em suas margens, há prejuízo à 
vegetação ciliar com processos erosivos do solo, causando o assoreamento do leito. O rio Atuba ao unir-se ao rio Iraí, 
forma o rio Iguaçu na BR 277. Nas cabeceiras da bacia do rio Atuba encontra-se parte da formação geológica que constitui 
o Aquífero Karst, um dos mananciais abastecedores de água potável da RMC (ANDREOLI, 2003). 
O rio Iguaçu, que é o maior rio do estado do Paraná, é formado pelo encontro das águas dos rios Iraí e Atuba na parte 
leste de Curitiba, junto à divisa com os municípios de Pinhais e São José dos Pinhais. 

ii. Bacia Hidrográfica do Rio Iraí 
A sub-bacia do Rio Iraí está localizada na área central do Altíssimo Iguaçu, apresenta uma área de 113 km², e conta com 
o reservatório do Iraí com vazão de 1.800 l/s. O reservatório do Iraí, formado em agosto 1999, localiza-se entre os 
municípios de Pinhais, Piraquara e Quatro Barras, tem capacidade de armazenamento de água bruta de 52,5 milhões de 
m³ em uma área inundada de 14,6 km². O principal uso do reservatório é o abastecimento público de água de mais de 
um milhão de pessoas da Região Metropolitana de Curitiba, mas também cumpre a função de controle das cheias 
(ANDREOLI, 2003). 
O rio Iraí tem suas nascentes na porção leste do município de Piraquara, na borda ocidental da Serra do Mar a 
aproximadamente 1400 metros de altitude. Formado pela confluência dos rios Timbu e Curralinho, desenvolve-se 
tortuosamente no sentido SE-NW até sua porção meridional e posteriormente NE-SW, imediatamente a montante do 
reservatório do Iraí. 
A bacia do Iraí possui a Área de Preservação Ambiental (APA) do Iraí, de grande importância para Curitiba e para toda a 
Região Metropolitana, formada por mananciais que são responsáveis por grande parte do abastecimento de água potável 
para estas regiões. 

iii. Bacia Hidrográfica do Rio Palmital 
O rio Palmital nasce no município de Colombo, e tem sua foz no Rio Irai, em Pinhais. A área da bacia é de 93 km², e faz 
divisa com a bacia do Irai, tem vazão de 372 l/s e apresenta problemas de assoreamento de seu leito, devido a ocupações 
irregulares e destruição da sua mata ciliar em algumas áreas (ANDREOLI, 2003). 
Este corpo hídrico também recebe grande carga de esgoto doméstico, visto que drena boa parte da área urbana do 
município de Colombo e, conforme apresentado anteriormente na caracterização regional, este ainda possui uma rede 
de saneamento precária, com apenas 25% dos domicílios ligados à rede. 
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Segundo SUDERHSA, 2002 nas regiões mais altas da cabeceira da bacia predomina o uso rural do solo, com a ocorrência 
de alguns núcleos urbanos dispersos, pertencentes ao município de Colombo. No restante da bacia o uso urbano é 
preponderante, apresentando nas regiões mais ao sul da bacia maiores densidades demográficas. 
Os rios presentes na AID do empreendimento são os rios Arruda e Canguiri, numa pequena porção, e os rios Cachoeira 
e Palmital que estão mais presentes na AID sendo que estes últimos podem cruzam também a ADA do empreendimento. 
São apresentados na sequência os mapeamentos com as Regiões Hidrográficas do Estado do Paraná e dos Recursos 
Hídricos Superficiais contemplados pela AII do empreendimento. 
São apresentados na sequência os mapeamentos com as Regiões Hidrográficas do Estado do Paraná e dos Recursos 
Hídricos Superficiais contemplados pela AII do empreendimento. 
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4.1.4.1.3. LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO E OUTROS 
RECURSOS HÍDRICOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

Segundo informações do Instituto Águas do Paraná (ÁGUAS PARANÁ, 2020), os pontos com outorgas vigentes para 
captação de água com a finalidade de abastecimento público cadastrados em seu sistema e, inseridos nas bacias 
hidrográficas que compõe AII do empreendimento são apresentados na Tabela 44. Os rios pertencentes a AII são de 
domínio Estadual e por isso não há registros de outorgas provenientes da Agência Nacional de Águas (ANA). 

Tabela 44: Mananciais para abastecimento público inseridos nas bacias que compõem a AII do empreendimento. 

Responsável Município Corpo Hídrico Localidade Vazão Outorgada 
(m³/h) 

1 SANEPAR Quatro Barras Rio 
Capitanduva Borda do Campo 78 

2 SANEPAR Colombo Rio Palmital Jardim Guaraituba 300 
3 

SANEPAR 

Colombo 

Poço Profundo 

Roça Grande 10 
4 Colombo Colombo 50 
5 Colombo Colombo 90 
6 Colombo Itajacuru 12 
7 Colombo Colombo 40 
8 Colombo Colombo 80 

9 DIVESA DISTRIBUIDORA CURITIBANA 
DE VEÍCULOS LTDA. Curitiba Poço Profundo Bairro Alto 3 

Fonte: ÁGUAS PARANÁ, 2020. 

Como se pode observar, segundo os registros do Instituto de Águas do Paraná existem 9 pontos de captação de água 
para abastecimento humano situados nas bacias hidrográficas que compõe a Área de Influência Indireta do 
empreendimento. Dentre estes, o ponto 2 é o mais próximo da AID, localizando-se aproximadamente 430 metros de 
distância. Este ponto corresponde a captação superficial do Rio Palmital responsável por suprir parte da demanda de 
água da RMC, fornecendo 300 metros cúbico por hora. 
As demais outorgas vigentes emitidas pelo ÁGUAS PARANÁ e que estão inseridas nas bacias do rio Atuba, Iraí e Palmital, 
são para uso industrial, irrigação e serviços sendo que foram apresentados os itens com os maiores valores de vazão 
outorgada (Tabela 45). 

Tabela 45: Usos da água nas bacias hidrográficas que compõe a Área de Influência do empreendimento. 

Responsável Município Uso/Finalidade Corpo 
Hídrico 

Vazão Outorgada 
(m³/h) 

1 JOSÉ CARLOS GRIGOLO Quatro Barras Agropecuária/ Irrigação Rio Curralinho 67,3 
2 JOSÉ CARLOS GRIGOLO Piraquara Agropecuária/ Irrigação Rio Curralinho 67,3 
3 GILSON PEDRO STRAPASSON Colombo Agropecuária/ Irrigação - 30 
4 SANTA MÔNICA CLUBE DE CAMPO Colombo Comércio / Serviço Poço 24,5 

5 SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 
BEBIDAS S/A Curitiba Indústria Poço 18 

6 SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 
BEBIDAS S/A Curitiba Indústria Poço 18 

7 ETERNIT S.A. Colombo Indústria Poço 15,6 

8 MICHEL THIERRY DO BRASIL 
INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA Quatro Barras Indústria Poço 15 

9 FAURECIA AUTOMOTIVE DO 
BRASIL LTDA. Quatro Barras Indústria Poço 15 
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Responsável Município Uso/Finalidade Corpo 
Hídrico 

Vazão Outorgada 
(m³/h) 

10 BEMIS DO BRASIL INDUSTRIA E 
COMERCIO DE EMBALAGENS Pinhais Indústria Poço 14 

11 
BEMIS DO BRASIL INDUSTRIA E 
COMERCIO DE EMBALAGENS 
LTDA 

Pinhais Indústria Poço 14 

Fonte: ÁGUAS PARANA, 2020. 

Verifica-se através do mapa apresentado na próxima página que na AID existem 4 pontos que correspondem a outorgas 
sendo 1 deles com a finalidade de consumo humano e os outros 3 com a finalidade de uso industrial. Os 4 pontos referem-
se a captações em poços. Na ADA não foram observados pontos com emissão de outorga vigente. 
Quanto aos usos não consuntivos dos recursos hídricos na AID/ADA, não foram encontrados usos na geração de energia 
hidrelétrica e navegação, porém podemos considerar o setor de turismo e lazer nas áreas em que os rios Cachoeira e 
Palmital cruzam o empreendimento. Tal entendimento pode ser revisto quando forem realizados as atividades de campo. 
Na sequência é apresentado mapeamento de localização dos pontos de captação de água, dos pontos de uso da água 
e da barragem do Iraí.  
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Destaca-se ainda a presença do reservatório do Iraí que, conforme citado no item 4.1.4.1.2, possui uma importante função 
o abastecimento público de água. O reservatório está localizado na Bacia do Rio Iraí, a jusante do local de implantação 
do Contorno Norte de Curitiba, e tem capacidade de armazenamento de água bruta de 52,5 milhões de m³ em uma área 
inundada de 14,6 km². 
Segundo o Plano Diretor SAIC (Sistema de Água Integrado de Curitiba e Região Metropolitana) de 2013 (SANEPAR, 
2013) verifica-se que a captação no rio Iraí é uma das principais fontes para o abastecimento público da RMC e a mais 
importante localizada dentro da AII do empreendimento devido a sua capacidade efetiva de produção da ordem de 
2.600l/s (9.360 m³/h). A maior parte da água proveniente da captação do Iraí abastece o Sistema Iraí completamente e 
seu excedente é encaminhado ao sistema Iguaçu. A seguir observa-se a distribuição do Sistema Iraí. 

Figura 32: Sistema Iraí (distribuição). 

 
Fonte: SANEPAR, 2013. 

 
Segundo Sanepar (2013) o rio Palmital está sendo explorado na sua cabeceira, possuindo uma bacia hidrográfica de 30 
km² no ponto de captação. É considerado também como rio que contribui para parte da vazão ecológica necessária do 
Altíssimo Iguaçu, sendo que à jusante da captação apresenta bacia hidrográfica de aproximadamente 62 km². Já o rio 
Atuba não está sendo utilizado para o abastecimento de água, conforme mencionado anteriormente, embora esteja 
situado a montante da captação Iguaçu. 

4.1.4.1.4. INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE CHEIAS E INUNDAÇÕES NA ÁREA DO EMPREENDIMENTO 

As informações sobre cheias e inundações na área de influência do empreendimento foram obtidas por meio de dados 
secundários provenientes do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais – 1991 a 2012 – volume Paraná (UFSC/CEPED, 
2013) e Caldana et al, 2018.  
Nos diversos bairros do município de Colombo existem inúmeros registros de enchentes na região. Muitos destes 
costumam ocorrer nos meses de verão e, de fato, os dados de precipitação confirmam esta tendência, uma vez que os 
maiores volumes de chuva são observados nesta estação do ano, conforme apresentado no item 4.1.1.4.  
Segundo o Atlas de Brasileiro de Desastres Naturais – 1991 a 2012 – volume Paraná (UFSC/CEPED, 2013) os municípios 
pertencentes a RMC são as que mais sofrem com desastres naturais, dentre eles alagamentos, enxurradas e inundações. 
Verificou-se por meio do Atlas mencionado que o município de Colombo registrou 4 eventos de enxurrada e 2 de 
alagamentos no período entre 1991 e 2012. 
Segundo um estudo realizado por Caldana et al, 2018 com base em dados provenientes da Coordenadoria Estadual de 
Proteção e Defesa Civil do Paraná, diversos municípios pertencentes a RMC apresentaram números abrangentes de 
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ocorrências de alagamentos enxurradas e inundações representando um aglomerado com números significativos de 
ocorrências na região. Destacam-se na RMC os municípios de Curitiba com 58 ocorrências, São José dos Pinhais (41), 
Araucária (28), Almirante Tamandaré (27), Rio Negro (24), Colombo (22), Pinhais (20) e Piraquara (18). 
Mendonça (2004, p. 148) destaca que os grandes riscos e vulnerabilidades socioambientais existente em Curitiba e na 
sua região metropolitana, são atribuídos a urbanização rápida e acentuada, atrelada a grande população e à "pobreza 
urbana, sobretudo periferias das cidades". Muitos são os exemplos de municípios com urbanização rápida e desordenada 
e que com isso ficam suscetíveis à ocorrência de desastres naturais, nos quais fica evidente a “interação entre impactos 
e riscos de inundações associados a áreas de concentração da pobreza/sub habitações, que colocam em questão a 
veiculação de cidade exemplo de sucesso do planejamento urbano”. A vulnerabilidade e os riscos destacados, abordado 
aqui no caso de inundações, são eminentes em toda bacia, principalmente em cidades costeiras, como União da Vitória, 
Rio Negro, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, dentre tantas outras. 
Na AID verifica-se que os locais propensos a inundações são as áreas de domínio morfoescultural da Planície Fluvial 
devido a característica de inundações periódicas nas suas áreas de várzea. Nestes locais o risco de inundação pode ser 
agravado, uma vez que a AID se caracteriza por apresentar locais com urbanização intensa que, associada à supressão 
da cobertura vegetal para implantação de pavimentações, impermeabiliza o solo, o que consequentemente concentra o 
escoamento superficial. 
O mapa que segue apresenta as áreas suscetíveis às inundações na AID. 
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4.1.4.2. Hidrogeologia 

Na área do traçado da Rodovia do Contorno Norte de Curitiba estão presentes três domínios hidrogeológicos distintos, 
caracterizados como Aquíferos Granulares, Aquíferos Fraturados e Aquíferos Cársticos cujas particularidades serão 
discutidas a seguir. 

i. Aquífero do Domínio Granular ou Poroso  
No aquífero do domínio poroso, a água subterrânea é armazenada nos espaços intersticiais entre os constituintes dos 
solos ou rochas alteradas, correspondendo às águas subterrâneas rasas. Na AID este tipo de aquífero é representado 
predominantemente por latossolos de textura média a arenosa e neossolos quartzarênicos.  
O domínio poroso é representado por aquíferos livres e contínuos lateralmente, sendo os parâmetros hidrodinâmicos (KT 
e S) diretamente proporcionais à espessura dos solos e à sua porosidade/permeabilidade. A recarga destes aquíferos 
porosos é alimentada por meio da infiltração das águas das chuvas que, além de alimentar o aquífero poroso, funciona 
como um conjunto de esponja e filtro natural para alimentar o aquífero do domínio fraturado. 
Cabe ressaltar, ainda, que os exutórios são representados pelas fontes de depressão (nascentes), que podem ser 
captadas para abastecimento de residências e propriedades rurais, como na dessedentação dos animais. 

ii. Aquífero do Domínio Fraturado  
Os aquíferos do domínio fraturado são caracterizados pelos meios rochosos, onde os espaços ocupados pela água 
representam planos de fraturas, microfraturas, diáclases, juntas, zonas de cisalhamento e falhas. Como na região da 
Serra do Leste Catarinense o substrato rochoso é representado por rochas pré-cambrianas pertencentes principalmente 
à unidade granito-gnaisse-migmatito, os eventuais reservatórios existentes estão inseridos nos domínios aquíferos 
fraturados, cujos espaços armazenadores de água são classificados como porosidade secundária. 
As fraturas propiciam a porosidade secundária, responsável pelo armazenamento, e a permeabilidade que também se 
expressa como um tipo de condutividade hidráulica, determinada em m/s, responsável pela circulação de água 
subterrânea. 

iii. Aquífero do Domínio Cárstico 
Os aquíferos do domínio cárstico são constituídos por rochas sedimentares químicas cuja evolução da porosidade ocorre 
pela dissolução ao longo da circulação da água em vazios pré-existentes. Destacam-se nesse grupo as rochas 
carbonáticas, onde são formados condutos, fendas e cavidades. Este domínio está presente numa pequena porção da 
AII próxima as nascentes de rio Atuba. 
Em geral, os sistemas porosos e cársticos são os sistemas mais promissores para aproveitamento da água subterrânea, 
já que ocorrem em terrenos onde a água da chuva pode infiltrar e ser armazenada, fluindo com velocidade mais elevada 
ao longo do maciço rochoso, participando dos processos de alimentação dos sistemas fluviais e recarga dos aquíferos 
mais profundos (ANA, 2018). 

4.1.4.2.1. SISTEMAS AQUÍFEROS 

Na AII do empreendimento foram identificados três Unidades Aquíferas (Pré-Cambriana, Karst e Guabirotuba) cujas 
descrições são apresentadas a seguir.  

i. Unidade Aquífera Pré-Cambriana 
Os migmatitos, bem como as rochas granitóides e gnáissicas, representam a unidade aquífera Pré-Cambriana ocorrente 
predominante na RMC. Estas rochas ocupam uma área de 15.555,27 km², no Primeiro Planalto Paranaense, numa faixa 
que abrange o município de Curitiba, parte dos municípios de Agudos do Sul, Araucária, Almirante Tamandaré, Balsa 
Nova, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Castro, Cerro Azul, Colombo, 
Contenda, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Piên, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, São José dos Pinhais, 
Sengés, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná (PLERH, 2010). 
A taxa média anual de chuvas na região é em torno de 1.500 mm. A infiltração e a percolação das águas se fazem, em 
geral, através de geoestruturas, tais como diáclases e falhas geológicas. O manto de alteração das rochas e os 
sedimentos quaternários, estes últimos com espessuras que atingem até 80 m na bacia de Curitiba, encontram-se 
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saturados com água e funcionam como reguladores da recarga dos aquíferos 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 a 335 m de profundidade. A vazão média 
deste aquífero é da ordem de 6,5 m³/h. Em termos de bacia hidrográfica, essas rochas predominam na região da bacia 
do Alto Iguaçu. Esta produção, que é utilizada fundamentalmente por condomínios e postos de serviços, corresponde a 
20% da demanda de água do Sistema Integrado de Abastecimento da Região Metropolitana de Curitiba (PLERH, 2010). 

ii. Unidade Aquífera Karst 
A unidade aquífero Karst, 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 
sequência diferencialmente dobrada da Formação Capiru (Bigarella, 1948).  A área ocupada por esta unidade aquífera 
no Estado do Paraná é de 4.501,93 km². As estruturas carstificadas desenvolvidas nas rochas carbonáticas distribuem-
se, preferencialmente, até os 150 m de profundidade, sendo que a predominância delas ocorre entre 40 e 60 m de 
profundidade. A vazão média desta unidade aquífera é da ordem de 49,8 m³/h.  
É importante frisar que todas as cidades localizadas sobre a unidade aquífera Karst são abastecidas com águas 
subterrâneas. As estruturas aquíferas, encontradas na Formação Capiru, distribuem-se numa área superior a região onde 
estão situadas as cidades de Colombo e Almirante Tamandaré. Este aquífero representa uma das principais alternativas 
de abastecimento da RMC (PLERH, 2010). 
A questão da sua exploração, por sua vez, exige cuidados especiais por conta da vulnerabilidade com relação ao uso de 
defensivos agrícolas na região (ainda não existem registros sobre este tipo de produto), bem como pela sensibilidade em 
termos de problemas geotécnicos (solapamentos do terreno, geração artificial de dolinas) quando são efetuados 
bombeamentos em poços tubulares.  
Tendo em vista ampliar o conhecimento acerca do aquífero, foi desenvolvido o “Plano de Zoneamento do Uso e Ocupação 
do Solo da Região do Karst da Região Metropolitana de Curitiba (RMC)”, contratado pela COMEC – Coordenação da 
Região Metropolitana de Curitiba, no âmbito do Projeto de Qualidade das Águas e Controle da Poluição Hídrica PQA – 
Fase II, com recursos do PROSAM – Programa de Saneamento Ambiental do Paraná.  
O principal objetivo da elaboração deste zoneamento para a área do aquífero consistiu em disciplinar o uso e a ocupação 
do solo desta região de forma a compatibilizar a ocupação existente, o uso da água para fins de abastecimento público e 
a fragilidade da base física do aquífero.  
Destaque-se que as águas provenientes do aquífero Karst, em termos de vazão de base, são as águas que mantém toda 
a drenagem da região da bacia do Ribeira sob a condição de rios perenes. Uma parcela dessas águas escoa do norte 
para o sul, em direção as rochas da bacia do Alto Iguaçu, especialmente na região abrangida pelas bacias do rio Verde, 
Barigüi e Passaúna.  

iii. Unidade Aquífera Guabirotuba 
O aquífero Guabirotuba é representado por lentes de areias arcosianas que ocorrem intercaladas nos sedimentos 
pelíticos da bacia sedimentar de Curitiba (argilitos e siltitos). Este pacote sedimentar, cuja espessura máxima atinge 80 
m, ocupa uma área de 867,33 km² na RMC. Os sedimentos da Formação Guabirotuba foram depositados num ambiente 
de leques aluvionares coalescentes, bem como num sistema de drenagem entrelaçado ao lado de extensas playas 
(Becker, 1982). A maior extensão de suas rochas está localizada na bacia do Alto Iguaçu e uma pequena parcela na 
bacia do Ribeira, até as imediações da cidade de Bocaiúva do Sul. A vazão média dos poços perfurados na parte central 
da bacia de Curitiba, na qual a distribuição das lentes de arcósios é significativamente irregular, é da ordem de 9,0 m³/h. 
Na região nordeste da cidade de Curitiba, especificamente na área de abrangência da bacia hidrográfica do Iraí, os 
arenitos arcosianos ocorrem próximos do contato com o embasamento cristalino sob a forma de camadas contínuas, com 
espessuras que variam de 4 a 15 m. O índice pluviométrico da RMC é da ordem de 1.500 mm/ano (PLERH, 2010). 

iv. Pontos de Recargas Hídricas 
Os estudos indicam que os locais que apresentaram as melhores condições de recarga são as regiões de solo podzólicos, 
cambissolos e areias quartzosas em áreas de platô com cobertura vegetal. Os solos mais arenosos possuem maior 
capacidade de armazenamento de água. 
Segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Paraná verifica-se que não existem, atualmente, estudos específicos 
voltados à determinação das áreas efetivas de recarga dos aquíferos paranaenses, até por conta das suas próprias 
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características peculiares, ou seja, pelo fato de serem aquíferos de recarga difusa. Esta avaliação das áreas de recarga, 
bem como o próprio cálculo do balanço hídrico, não pode ser feita de forma expedita, necessita de um aprofundamento 
localizado, muitas vezes estudando áreas menores e mais confinadas. Na maior parte dos casos, só se passa a uma 
análise mais detalhada quando um determinado aquífero passa a dar sinais de superexplotação (PLERH, 2010). 
Nesse sentido, avaliando-se a AID do empreendimento estão presentes os domínios hidrogeológicos Fraturado e 
Granular que formam as áreas de recarga Fissural e Porosa respectivamente. Os aquíferos Fraturados ou Fissurados 
ocorrem em Rochas ígneas e metamórficas sendo que os poços perfurados nessas rochas podem ser produtivos 
dependendo de o mesmo interceptar fraturas capazes de conduzir água.  
Quanto os aquíferos porosos, constituem os mais importantes aquíferos, pelo grande volume de água que armazenam, 
e por sua ocorrência em grandes áreas. Estes aquíferos ocorrem nas bacias sedimentares e em todas as várzeas onde 
se acumularam sedimentos arenosos (PLERH, 2010). Na AID  
Na sequência são apresentados mapas contemplando os domínios hidrogeológicos e as unidades aquíferas da AII e 
áreas de recarga da AID. 
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4.1.4.3. Qualidade da Água 

O diagnóstico da qualidade das águas com o uso de dados primários e secundários, através do conhecimento detalhado 
da disposição do empreendimento diante da hidrografia regional, características físicas e de ocupação, leva a 
compreensão do estado atual das condições de dinâmica e disponibilidade hídrica, traçando o panorama da qualidade 
das águas na área de influência da rodovia, subsidiando a execução ode um prognóstico acerca da condições dos 
recursos hídricos durante e após a implantação da rodovia. 
Quanto à caracterização de qualidade dos elementos hídricos superficiais existentes na região do empreendimento, 
apresentada neste EIA, avaliou-se a legislação em vigor, o enquadramento dos cursos d’água, os indicadores de 
qualidade destes e a realização de coleta e análise de qualidade de água em locais associados a previsão de implantação 
do empreendimento. 

4.1.4.3.1. ASPECTOS LEGAIS 

Parte da legislação nacional e estadual sobre recursos hídricos está apresentada a seguir: 

• A Lei nº 6.5135 de 18 de dezembro de 1973 que dispõe sobre a proteção dos Recursos Hídricos contra agentes 
poluidores versa em seu Art. 2º que as “águas do Estado serão classificadas e enquadradas de acordo com o 
seu uso preponderante, fixando-se os limites admissíveis e as condições de lançamento de efluentes e resíduos 
domésticos e industriais”. 

• O Decreto nº 5.3166, de 16 de abril de 1974 aprova o regulamento da Lei nº 6.513 que dispõe sobre a proteção 
dos recursos hídricos contra agentes poluidores. 

• Lei nº 9.4337 de 8 de janeiro de 1997 que 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” versa em seu Capítulo IV, Art. 5º, inciso II, “o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo 
os usos preponderantes da água”. 

• O Decreto nº 10.0008 de 3 de setembro de 2019 que dispõe sobre o Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
versa em seu Art 1º, inciso XVI “aprovar o enquadramento dos corpos de água em classes e uso, em 
consonância com as diretrizes do Conselho Nacional do Meio Ambiente e de acordo com a classificação 
estabelecida na legislação ambiental”. 

• Lei nº 9.9849 de 17 de julho de 2000 que dispõe sobre a “criação da Agência Nacional de Águas – ANA entidade 
federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

• Resolução CONAMA nº 35710 de 17 de março de 2005 que dispõe sobre “a classificação dos corpos de água e 
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento 
de efluentes, alterada pelas Resoluções CONAMA nºs 410/2009 e 430/2011. 

 
5 Disponível em: <https://leisestaduais.com.br/pr/lei-ordinaria-n-6513-1973-parana-dispoe-sobre-a-protecao-dos-recursos-hidricos-
contra-agentes-poluidores-e-da-outras-providencias>, acesso em março de 2020. 
6 Disponível em: 
<http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/DECRETOS/DECRETO_ESTADUAL_5316_197
4.pdf>, acesso em março de 2020. 
7 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9433.htm>, acesso em março de 2020. 
8 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10000.htm#art12>, acesso em março de 
2020. 
9 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9984compilado.htm>, acesso em março de 2020. 
10 Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459>, acesso em março de 2020. 

https://leisestaduais.com.br/pr/lei-ordinaria-n-6513-1973-parana-dispoe-sobre-a-protecao-dos-recursos-hidricos-contra-agentes-poluidores-e-da-outras-providencias
https://leisestaduais.com.br/pr/lei-ordinaria-n-6513-1973-parana-dispoe-sobre-a-protecao-dos-recursos-hidricos-contra-agentes-poluidores-e-da-outras-providencias
http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/DECRETOS/DECRETO_ESTADUAL_5316_1974.pdf
http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/DECRETOS/DECRETO_ESTADUAL_5316_1974.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10000.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9984compilado.htm
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459
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• Decreto nº 5.44011 de 4 de maio de 2005 que “Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de 
qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de 
informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano”. 

• Lei Estadual nº 10.06612 de 27 de julho de 1992 que “cria a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, a 
entidade autárquica Instituto Ambiental do Paraná – IAP” traz em seu Art. 6, inciso V o objetivo de executar o 
monitoramento ambiental dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, do ar e do solo. 

• Lei Estadual nº 11.35213 de 13 de fevereiro de 1996 dá novas redações aos Arts.1º, 6º e 10º da Lei nº 10.066. 

• Lei nº 12.72614 de 26 de novembro de 1999 “institui a Política Estadual de Recursos Hídricos”. 

• Lei nº 16.24215 de 13 de outubro de 2009 “cria o Instituto das Águas do Paraná” e versa no Título II, Art. 20 
acresce o inciso X ao Art. 9º da Lei nº 12.726, de 26 de novembro de 1999, as “propostas de enquadramento 
dos corpos de água em classes segundo usos preponderantes”, no Art. 32 a Lei nº Lei nº 12.726, de 26 de 
novembro de 1999 passa a vigorar acrescida do Art. 39 -A, inciso VII, dentre outros, com a seguinte redação, 
“elaborar propostas, fundamentadas em estudos técnicos, de enquadramento dos corpos de água em classes 
segundo usos preponderantes para cada Bacia Hidrográfica, e inciso VIII a seguinte redação “submeter à 
deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH/PR propostas de enquadramento dos corpos 
de água em classes segundo usos preponderantes, previamente aprovadas nos respectivos Planos de Bacia 
Hidrográfica”. 

• Paraná e o Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas 
O Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas – PNQA que visa ampliar o conhecimento sobre a qualidade 
das águas superficiais no país está estruturado em quatro ações estratégicas (Rede Nacional de Monitoramento, 
Padronização, Laboratórios e Capacitação, Avaliação da Qualidade da Água). Lançado pela Agência Nacional de Águas 
– ANA possui como objetivos a eliminação de lacunas geográficas e temporais no monitoramento da qualidade da água, 
tornar as informações de qualidade de água comparáveis em âmbito nacional, aumentar a confiabilidade das informações 
de qualidade de água, avaliar, divulgar e disponibilizar à sociedade as informações de qualidade da água. 
Através do Programa de Estímulo à Divulgação de Dados de Qualidade de Água – QUALIÁGUA, de iniciativa da ANA, 
se estabelece metas mínimas a serem cumpridas por três (03) grupos de unidades da Federação. O Estado do Paraná 
encontra-se no segundo grupo englobando os estados que já operam redes de monitoramento de água, mas precisam 
ampliar a capacidade de operação dos pontos da RNQA. 
De acordo com a Resolução ANA nº 903/201316 a agência premiará os Estados por atingimento de metas relacionadas 
ao monitoramento e a divulgação dos dados de acordo com as premissas previstas. 
A Resolução ANA nº 903/2013 traz no anexo II os parâmetros mínimos, nas categorias de físico-químico, microbiológico, 
biológico e nutrientes, para o monitoramento da qualidade das águas na RNQA em ambientes lóticos e lênticos. A mesma 

 
11 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5440.htm>, acesso em março de 2020. 
12 Disponível em: 
<https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=6566&codTipoAto=&tipoVisualizacao=compilad
o>, acesso em março de 2020. 
13 Disponível em: 
<https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=4983&indice=1&totalRegistros=1>, acesso em 
março de 2020. 
14 Disponível em: <https://leisestaduais.com.br/pr/lei-ordinaria-n-12726-1999-parana-institui-a-politica-estadual-de-recursos-hidricos-
e-adota-outras-providencias>, acesso em março de 2020. 
15 Disponível em: <https://leisestaduais.com.br/pr/lei-ordinaria-n-16242-2009-parana-cria-o-instituto-das-aguas-do-parana-conforme-
especifica-e-adota-outras-providencias?q=16.242>, acesso em março de 2020. 
16 Disponível em <http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2013/903-2013.pdf>. Acesso em abril de 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5440.htm
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=6566&codTipoAto=&tipoVisualizacao=compilado
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=6566&codTipoAto=&tipoVisualizacao=compilado
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=4983&indice=1&totalRegistros=1
https://leisestaduais.com.br/pr/lei-ordinaria-n-12726-1999-parana-institui-a-politica-estadual-de-recursos-hidricos-e-adota-outras-providencias
https://leisestaduais.com.br/pr/lei-ordinaria-n-12726-1999-parana-institui-a-politica-estadual-de-recursos-hidricos-e-adota-outras-providencias
https://leisestaduais.com.br/pr/lei-ordinaria-n-16242-2009-parana-cria-o-instituto-das-aguas-do-parana-conforme-especifica-e-adota-outras-providencias?q=16.242
https://leisestaduais.com.br/pr/lei-ordinaria-n-16242-2009-parana-cria-o-instituto-das-aguas-do-parana-conforme-especifica-e-adota-outras-providencias?q=16.242
http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2013/903-2013.pdf
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resolução aborda no Anexo III que para todos os Estados da Federação o ano de 2020 tem como meta a implantação de 
cem por cento (100%) da implantação da RNQA. 

4.1.4.3.2. ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D’AGUA 

O enquadramento dos corpos d’água das sub-bacias hidrográficas onde está localizado o empreendimento são 
apresentados na Tabela 46. 
Em 2013 foi elaborado o novo enquadramento dos recursos hídricos superficiais pelo Comitê das Bacias do Alto Iguaçu 
e Afluentes do Alto Ribeira – COALIAR. Tal enquadramento foi apresentado pelo COALIAR no Relatório de Qualidade 
das Águas dos Rios da Bacia do Alto Iguaçu. 
O reenquadramento dos corpos d’água proposto pelo COALIAR, foi elaborado em função dos usos preponderantes mais 
restritivos dos recursos hídricos, tanto os atuais quanto os pretendidos. Foram considerados os diferentes cenários de 
remoção de carga e de vazões, foi avaliado o risco de não atendimento e foram definidas metas progressivas e 
intermediárias para a efetivação do novo enquadramento (IAP, 2018). 
O relatório da COALIAR, com o novo enquadramento dos recursos hídricos superficiais, foi aprovado pelo Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos através da Resolução COALIAR 04 de 11 de julho de 2013 em substituição à Portaria 
20/1992 da Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente – SUREHMA, sendo que os critérios de qualidade 
utilizados foram baseados na Resolução CONAMA 357/2005. 
Dessa forma, a atualização do enquadramento para os principais rios da AII do empreendimento é apresentada na tabela 
que segue. 

Tabela 46: Atualização do enquadramento dos principais cursos de água da AII do empreendimento. 

Sub-bacia do Alto Iguaçu Rio Trecho do rio Classe Anterior 1992 Classe aprovada no comitê 2013 

IG1 IRAÍ 
IR2 2 3 
IR2 2 3 

IG2 
Atuba  

AT1 2 4 
AT2 2 4 
AT3 2 4 

Palmital 
PA1 2 2 
PA2 2 3 

Fonte: Adaptado de IAP, 2018. 

O mapa a seguir (Figura 33) apresenta a proposta de enquadramento dos corpos hídricos no estado do Paraná. 
(AGUASPARANA, 2013). 
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Figura 33: Proposta de enquadramento. 

 
Fonte: AGUASPARANA, 2013. 
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4.1.4.3.3. QUALIDADE DAS ÁGUAS – INFORMAÇÕES EXISTENTES 

Para avaliação da qualidade das águas superficiais na região do empreendimento, considerando informações existentes, 
considerou-se a avaliação realizada pelo IAP durante o período de 1992 a 2018, com três segregações de avaliação, 
entre os anos de 1992 a 2005, 2005 a 2009 e 2010 a 2018. Também foi avaliada a qualidade da água caracterizada em  
para o EIA/RIMA do Contorno Norte de Curitiba (2012), elaborado pela empresa de consultoria CONSILIU, a serviço da 
Autopista Régis Bittencourt.  
No período de 1992 a 2005 foram realizadas avaliações da qualidade das águas dos rios da região metropolitana de 
Curitiba, pelo Instituto Ambiental do Paraná e apresentadas no relatório denominado de “Monitoramento da Qualidade 
das Águas dos Rios da Região Metropolitana de Curitiba, no período de 1992 a 2005” (IAP, 2005). Tal trabalho evidenciou 
a persistência de problemas a serem enfrentados, mesmo diante de esforços realizados no sentido de proteger e 
conservar os recursos hídricos do Alto Iguaçu, citados no documento. Com análises de parâmetros físico-químicos e 
bacteriológicos os resultados buscaram expandir o conceito de qualidade das águas e permitir comparações espaciais e 
temporais entre os sistemas existentes na RMC. Através de uma metodologia de avaliação integrada da qualidade das 
águas (AIQA), demostrada no documento, busca-se, na premissa, que é possível comparar um ponto representativo do 
estado da qualidade das águas de um ou mais mananciais com um ponto ideal inicialmente teorizado. 
O diagnóstico demostrou que a qualidade de água dos rios da região Metropolitana de Curitiba sofre com o efeito da 
urbanização, demostrando tendências de piora ou estabilidade dos níveis de comprometimento. 
O IAP, definiu o sistema de monitoramento em sessenta e oito (68) trechos, em quarenta (40) rios monitorados e 
agrupados em sete (07) subsistemas. Conforme descrito: 

• Subsistema 1 - Rio Irai, seus formadores e contribuintes; 

• Subsistema 2 - Rio Iguaçú, entre a estação de captação da SANEPAR na BR 277 e o Município de Porto 
Amazonas; 

• Subsistema 3 - Afluentes da margem direita do Rio Iguaçú, após a confluência deste com o Rio Irai, na BR 277; 

• Subsistema 4 - Afluentes da margem esquerda do Rio Iguaçú;  
• Subsistema 5 - Rios Formadores das sub-bacias dos Rios Verde e Passaúna; 

• Subsistema 6 - Rios Formadores da sub-bacia do Rio Miringuava; 

• Subsistema 7 - Rio Açungui, futuro manancial de abastecimento. 
Os parâmetros monitorados pelo IAP foram: Coliformes Fecais e Totais; Condutividade; Demanda Bioquímica de Oxigênio 
(DBO); Demanda Química de Oxigênio (DQO); Escherichia Coli; Fosfato Total; Nitratos; Nitrogênio Amoniacal; Nitrogênio 
Kjeldhal; Oxigênio Dissolvido (OD); pH; Resíduos Suspensos a 103ºC; Saturação de Oxigênio; Temperatura; Toxidade 
Aguda com Daphinia magna; e Turbidez. 
Durante o período de avaliação, a resolução vigente era a Resolução CONAMA nº 020/1986, que dispunha sobre a 
classificação das águas doces, salobras e salinas no território Nacional. Atualmente a Resolução que versa sobre a 
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, estabelecendo as condições e 
padrões de lançamento de efluentes é a de nº 357/2005, alterada pelas resoluções nº 370/2006, 397/2008, 410/2009 e 
430/2011, complementada pela Resolução nº 393/2007.  
Dentre os pontos de amostragem destacam-se as estações localizadas no município de Colombo, com disponibilidade 
dos resultados obtidos pelo monitoramento realizado, considerando os aspectos físico-químicos, bacteriológicos e 
ecotoxicológicos, na Avaliação Integrada da Qualidade das Águas – AIQA no período do estudo. 
O mapa que segue apresenta os Sistemas 1 e 3, onde está inserido o empreendimento, e as estações de monitoramento 
existentes no município de Colombo/PR. 
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Os resultados apresentados na Tabela 47 e Figura 34 demonstram que a qualidade de água à época já se encontrava 
comprometida. 
Para os quatro pontos em questão, período 1992 a 2005, AI44, AI46, AI47 e AI 55 temos os seguintes percentuais: 

• 60% dos resultados apresentaram índice poluído e 40% medianamente poluído no ponto AI44; 

• 60% dos resultados apresentaram índice medianamente poluído e 40% pouco poluído no ponto AI46; 

• 60% dos resultados apresentaram índice medianamente poluído e 40% poluído no ponto AI47; 

• 80% dos resultados apresentaram índice poluído e 20% muito poluído no ponto AI55. 

Tabela 47: Avaliação da qualidade das águas nas estações de monitoramento localizadas no município de Colombo – 
Período 1992 a 2005. 

Subsistema / Estação Rio Localização Enquadramento * AIQA 
1 / AI44 Canguiri Estrada da Graciosa Classe 2 0,83 0,77 0,77 0,82 0,95 

1 / AI46 Tumiri Próximo à foz Classe 2 0,56 0,70 0,61 0,65 0,57 

1 / AI47 Cachoeira Próximo à foz – São Sebastião Classe 2 0,76 0,76 0,77 0,98 0,85 

3 / AI55 Atuba Jusante Córrego Monjolo Classe 2 0,89 0,89 0,86 0,95 1,15 

* Enquadramento conforme a Portaria nº 020/92, SUREHMA. 
Fonte: Adaptado IAP, 2005. 

Figura 34: Evolução da qualidade média das águas para as estações de monitoramento localizadas no município de 
Colombo – período 1992 a 2005. 

 
Fonte: Adaptado IAP, 2005. 

No período de 2005 a 2009 foi realizada nova avaliação de qualidade de água pelo IAP, apresentada no relatório 
“Qualidade das Águas – Rios da Bacia do Alto Iguaçu, na Região Metropolitana de Curitiba 2005 a 2009” (IAP, 2009), 
para os mesmos pontos identificados no mapa anterior. 
Os parâmetros monitorados pelo IAP, nesse novo período de avaliação, se assemelham aos avaliados ao período anterior 
(1992 a 2005), excluindo os parâmetros Coliforme Fecais e Resíduos Suspensos a 103ºC e incluindo os parâmetros 
Cromo, Dureza Total, Mercúrio, Nitritos, Sólidos Suspensos, Totais Dissolvidos e Totais, Surfactantes, Temperatura do 
Ar e Zinco. 
Os resultados apresentados na Tabela 48 e Figura 35 demonstram, assim como no período anterior, que a qualidade de 
água também já se encontrava comprometida. 
Para os quatro pontos em questão, apresentou-se os seguintes percentuais: 

• 61,5% dos resultados com índice poluído, 23% medianamente poluído e 15,5% não coletado no ponto AI44; 
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• 15,5% dos resultados com índice poluído e 77% mediamente poluído e 7,5% muito poluído no ponto AI46; 

• 46% dos resultados com índice medianamente poluído, 38,5% poluído e 7,5% não coletado no ponto AI47; 

• 77% dos resultados apresentaram índice poluído, 15,5% muito poluído e 7,5% não coletado no ponto AI55. 

Tabela 48: Avaliação da qualidade das águas nas estações de monitoramento localizadas no município de Colombo – 
Período 2005 a 2009. 

Mês / Ano 
Subsistema / Estação 

1 / AI44 1 / AI46 1 / AI47 3 / AI55 
AIQA AIQA AIQA AIQA 

04/2005 0,75 0,75 0,75 NC 
05/2005 0,82 0,75 0,76 1,12 
09/2005 0,76 0,75 0,76 0,95 
01/2006 0,95 0,75 0,82 0,95 
03/2006 NC 0,75 0,75 0,95 
10/2006 0,82 0,75 0,75 0,95 
11/2006 0,76 0,75 0,95 0,95 
04/2007 0,95 0,82 0,75 0,95 
07/2007 0,95 0,75 0,95 1,07 
10/2007 NC 0,75 NC 0,95 
04/2008 0,95 0,75 0,95 0,95 
09/2008 0,95 0,93 0,82 0,95 
02/2009 0,82 1,03 1,07 0,95 

Percentil do AIQA 0,95 0,76 0,95 0,95 

• Pouco Poluído    • Mediamente Poluído      • Poluído       • Muito Poluído       NC – Não Coletado 

Fonte: Adaptado IAP, 2009. 

Figura 35: Evolução da qualidade média das águas para as estações de monitoramento localizadas no município de 
Colombo – período 2005 a 2009. 

 
Fonte: Adaptado IAP, 2009. 

O relatório do período de 2005 a 2009 identifica também os parâmetros violados para a classe 2 da Resolução CONAMA 
nº 357/2005. A Tabela 49 identifica, além das estações, estes parâmetros violados, o valor de AIQA, a Classe AIQA e a 
classe preponderante. 



 

 

  
101 

Tabela 49: Classes preponderantes da qualidade da água, período 2005 a 2009 - estações de monitoramento localizadas no 
município de Colombo. 

Estação Violações Valor AIQA Classe AIQA Classe Preponderante 

AI44 OD, DBO, P Total, Chumbo, Mercúrio e. 
coli 0,95 Poluída 70% Classe 4 

30% Classe 3 

AI46 OD, DBO, P Total, N amoniacal, Fenóis, 
Chumbo e. coli 0,76 Mediamente Poluída 17% Classe 4 

83% Classe 3 

AI47 DBO, P Total, N amoniacal e. coli 0,95 Poluída 36¢ Classe 4 
64% Classe 3 

AI55 OD, DBO, P Total, N amoniacal, 
Toxicidade e. coli 0,95 Poluída 98% Classe 

2% Fora de Classe 
Fonte: Adaptado IAP, 2009. 

No último período de monitoramento realizado, entre os anos de 2010 e 2018, o relatório “Qualidade das Águas – Rios 
da Bacia do Alto Iguaçu, na Região Metropolitana de Curitiba 2010 a 2018” (IAP, 2018), refere-se ao monitoramento 
ocorrido em 54 estações, em 39 rios (34 no sistema Alto Iguaçu e 5 rios na sub-bacia do Alto Ribeira) apresentando os 
resultados dos parâmetros físico-químicos, microbiológicos e ecotoxicológicos na forma unificada pelo índice de AIQA 
com o diagnóstico dado em 7 classes de qualidade representada por cores. 
Enfatiza-se que em dezembro de 2005, através do Decreto Estadual nº 5.878 fica instituído o Comitê das Bacias do Alto 
Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira – COALIAR. Este comitê elaborou o Plano das Bacias Hidrográficas do Alto Iguaçu e 
Afluentes do Alto Ribeira propondo, entre outras ações, o novo enquadramento dos rios. Tal enquadramento foi aprovado 
pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos através da Resolução COALIAR em julho de 2013, substituindo a Portaria 
20/1992 da SUREHMA. 
Os parâmetros monitorados pelo IAP foram: Coliformes Termotolerantes - Escherichia Coli; Condutividade; DBO; DQO; 
Fósforo Total; Nitratos; Nitritos; Nitrogênio Amoniacal; Nitrogênio Kjeldhal; OD; pH; Saturação de Oxigênio;  Sólidos 
Suspensos, Totais Dissolvidos e Totais; Surfactantes; Temperatura da Amostra e do Ar; Toxidade Aguda com Daphinia 
magna; e Turbidez. 
Dentro do cenário do reenquadramento, com relação a classe, dos principais cursos d’água do Alto Iguaçu e afluentes do 
Alto Ribeira encontra-se dentro do Município de Colombo a estação fluviométrica AI 156, enquadrada como classe 2 
(extrapolada em 67% das coletas). 

Considerando os resultados apresentados para a qualidade da água no Rio Palmital, no período de 2014 a 
2017 (Tabela 50 e Figura 36), próximo à EMBRAPA, como “Medianamente Poluída.” Os parâmetros extrapolados foram: 
Oxigênio Dissolvido, Fósforo Total, Demanda Bioquímica de Oxigênio, E. coli, Nitrogênio Amoniacal e Surfactantes. 

Tabela 50: Avaliação da qualidade das águas na estação AI156 localizada no município de Colombo – Período 2014 a 2017. 
Subsistema / 

Estação Rio Localização Enquadramento AIQA 

    29/07/14 25/03/15 20/10/15 02/03/16 10/10/16 23/02/17 

2 / AI156 Palmital EMBRAPA Classe 2 0,95 0,50 0,50 0,95 0,50 0,75 

• Pouco Poluído    • Mediamente Poluído      • Poluído       • Muito Poluído       NC – Não Coletado 

Fonte: Adaptado IAP, 2018. 
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Figura 36: Evolução da qualidade média das águas para a estação AI156 localizada no município de Colombo – período 
2014 a 2018. 

 
Fonte: Adaptado IAP, 2018. 

Considerando: 

• as estações amostrais: AI44, AI 46, AI47, AI 55 e AI156,  

• a Resolução CONAMA nº 357/2005; e  

• os dados disponibilizados pelo Instituto das Águas do Paraná, através do Sistema de Informações Hidrológicas17 

 é apresentado na Tabela 51 os dados de localização, código ANA, início da operação e outras informações relevantes 
bom como os parâmetros avaliados nas amostras coletadas. 

No sistema buscou-se os dados disponíveis, ao qual retornou os resultados apresentados nas Tabela 52 a Tabela 63. 
Considerando os parâmetros passiveis de comparação com os limites estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/2005 
foram elaborados os gráficos apresentados nas Figura 37 a Figura 41. 
 

 
17 AGUASPARANÁ – Sistema de Informações Hidrológicas, disponível em: <http://www.aguasparana.pr.gov.br/pagina-
264.html> 

http://www.aguasparana.pr.gov.br/pagina-264.html
http://www.aguasparana.pr.gov.br/pagina-264.html
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Tabela 51: Estações e parâmetros avaliados. 
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
AGUAPARANA – Instituto das Águas do Paraná 
Sistema de Informações Hidrológicas – SIH 
Relatório de Análise Laboratorial 

Estação: AI44 Parâmetros avaliados 

Ponte Estrada da Graciosa 
Código: 65001150 / Instalação: 24/02/1992 
Bacia: Iguaçu / Rio: Canguiri / Classe 2 
Latitude: 25°22'39'' / Longitude: 49°07'12'' 

Alcalinidade Bicarbonato [mg/L CaCO3] - Alcalinidade Carbonato [mg/L CaCO3] - Alcalinidade Total [mg/L CaCO3] - Alcalinidade à fenolftaleina 
[mg/L CaCO3] - Cádmio [mg/L Cd] - Chumbo [mg/L Pb] - Cloretos [mg/L Cl] - Cobre [mg/L Cu] - Coliforme Fecal [NMP/100 mL] - Coliforme Total 
[NMP/100 mL] - Condutividade Elétrica Específica [µS/cm a 25°C] - Cor [PtCo] - Cromo Total [mg/L Cr] - Cálcio [mg/L Ca] - DBO5 20°C [mg/L 
O2] - Dióxido de Carbono livre [mg/L CO2] - DQO [mg/L O2] - Dureza Total [mg/L CaCO3] - Escherichia coli [NMP/100 mL] - Fenóis [mg/L] - Ferro 
Total [mg/L Fe] - Fosfatos Totais [mg/L P] - Fósforo Total [mg/L P] - Sulfatos [mg/L SO4] - Magnésio [mg/L Mg] - Mercúrio [µg/L Hg] - Níquel 
[mg/L Ni] - Nitratos [mg/L N] - Nitritos [mg/L N] - Nitrogênio Kjeldahl [mg/L N] - Nitrogênio Orgânico [mg/L N] - Nitrogênio Amoniacal [mg/L N] - OD 
[mg/L O2] - OD Consumido em meio ácido [mg/L O2] – pH - Potássio [mg/L K] - Resíduos Suspensos [mg/L] - Saturação de Oxigênio [%] - Sílica 
[mg/L SiO2] - Sódio [mg/L Na] - Sólidos Suspensos Fixos [mg/L] - Sólidos Suspensos Voláteis [mg/L] - Sólidos Totais 103°C [mg/L] - Surfactantes 
[mg/L]  - Turbidez [NTU] - Temperatura do Ar [°C] - Temperatura da Água [°C] - Toxicidade Aguda D. magna [FDd] -  Zinco [m/L Zn] - Fluoretos 
[mg/L F] 

Estação: AI46 Parâmetros avaliados 

Ponte Próximo a Foz 
Código: 65006020 / Instalação: 05/10/1993 
Bacia: Iguaçu / Rio: Tumiri / Classe 2 
Latitude: 25°18'28'' / Longitude: 49°11'14'' 

Alcalinidade [mg/L CaCO3] - Coliforme Fecal [NMP/100 mL] - Coliforme Total [NMP/100 mL] - Condutividade [µS/cm a 25°C] - DBO5 20°C [mg/L 
O2] - DQO [mg/L O2] - Dureza Total [mg/L CaCO3] - Escherichia coli [NMP/100 mL] - Fosfatos Totais [mg/L P] -Fósforo Total [mg/L P] - 
Surfactantes [mg/L] - Toxicidade Aguda [FDd] - Nitratos [mg/L N] - Nitritos [mg/L N] - Nitrogênio Amoniacal [mg/L N] - Nitrogênio Kjeldahl [mg/L N] 
- OD [mg/L O2] – pH - Saturação de Oxigênio [%] - Sólidos Suspensos Voláteis [mg/L] - Sólidos Totais 103°C [mg/L]  - Turbidez [NTU] - 
Temperatura do Ar [°C] - Temperatura da Água [°C] 

Estação: AI 47 Parâmetros avaliados 

São Sebastião 
Código: 65006030 / Instalação: 06/10/1993 
Bacia: Iguaçu / Rio: Cachoeira / Classe 2 
Latitude: 25°20'30'' / Longitude: 49°11'04'' 

Nitratos [mg/L N] - Nitritos [mg/L N] - Nitrogênio Amoniacal [mg/L N] - Nitrogênio Kjeldahl [mg/L N] - OD [mg/L O2] – pH - Resíduos Suspensos 
[mg/L] 

Estação: AI55 Parâmetros avaliados 

Jusante do Córrego Monjolo 
Código: 65007010 / Instalação: 25/10/1993 
Bacia: Iguaçu / Rio: Atuba / Classe 2 
Latitude: 25°22'30'' / Longitude: 49°11'40'' 

Nitratos [mg/L N] - Nitritos [mg/L N] - Nitrogênio Amoniacal [mg/L N] - Nitrogênio Kjeldahl [mg/L N] - OD [mg/L O2] – pH - Resíduos Suspensos 
[mg/L] - Saturação de Oxigênio [%] - Sólidos Totais 103°C [mg/L]  - Turbidez [NTU] - Temperatura do Ar [°C] - Temperatura da Água [°C] 
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Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
AGUAPARANA – Instituto das Águas do Paraná 
Sistema de Informações Hidrológicas – SIH 
Relatório de Análise Laboratorial 

Estação AI 156 Parâmetros avaliados 

EMBRAPA SUDERHSA - TELEMÉRICA 
Código: 65006040 / Instalação: 11/09/1991 
Bacia: Iguaçu / Rio: Palmital / Classe 2 
Latitude: 25°19'19'' / Longitude: 49°09'43'' 

Alcalinidade [mg/L CaCO3] - Cádmio [mg/L Cd] - Chumbo [mg/L Pb] - Cloretos [mg/L Cl] - Cobre [mg/L Cu] - Coliforme Fecal [NMP/100 mL] - 
Coliforme Total [NMP/100 mL] - Condutividade [µS/cm a 25°C] - Alumínio [mg/L Al] - Cromo Total [mg/L Cr] - Cálcio [mg/L Ca] - Bário [mg/L Ba] - 
OD Dissolvido [mg/L O2] - DBO5 20°C [mg/L O2] - DQO [mg/L O2] - Dureza Total [mg/L CaCO3] - Escherichia coli [NMP/100 mL] - Cobalto [mg/L 
Co] - Ferro Dissolvido [[mg/L Fe] - Sulfatos [mg/L SO4] - Surfactantes [mg/L] - Zinco [m/L Zn]  - Ortofosfato [mg/L P] – pH - Sólidos Totais 103°C 
[mg/L]  - Sólidos Totais [mg/L] - Sólidos Suspensos Totais [mg/L] - Sólidos Dissolvidos Totais [mg/L] - Turbidez [NTU] - Temperatura do Ar [°C] - 
Temperatura da Água [°C] - Toxicidade Aguda [FDd] -  Fosfato Reativo Solúvel [mg/L P] - Fosfatos Totais [mg/L P] - Fósforo Total [mg/L P] - 
Magnésio [mg/L Mg] - Mercúrio [µg/L Hg] - Manganês [mg/L Mn] - Nitratos [mg/L N] - Nitritos [mg/L N] - Nitrogênio Kjeldahl [mg/L N] - Nitrogênio 
Orgânico [mg/L N] - Nitrogênio Total [mg/L N] - Nitrogênio Amoniacal [mg/L N] - Resíduos Suspensos [mg/L] - Saturação de Oxigênio [%] - 
Sólidos Suspensos Fixos [mg/L] - Sólidos Suspensos Voláteis [mg/L] 

Fonte: Adaptado AGUASPARANA, 2020. 
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Tabela 52: Resultados Amostrais – Estação AI44 (Altitude 920,00m / Área de Drenagem: 11,40km²). 

Data da 
Campanha 

Cota Vazão Alcalinidade 
bicarbonato 

Alcalinidade 
carbonatos 

Alcalinidade 
total 

Alcalinidade à 
fenolftaleina Cadmio Chumbo Cloretos Cobre Coliforme 

Fecal 
Coliforme 

Total 
Condição do 

tempo 
Condutividade Elétrica 

Específica Cor Cromo 
total Cálcio 

cm m3/s mg/L CaCO3 mg/L CaCO3 mg/L CaCO3 mg/L CaCO3 mg/L 
Cd mg/L Pb mg/L Cl mg/L 

Cu NMP/100 mL NMP/100 mL  µS/cm a 25 ºC PtCo mg/L Cr mg/L 
Ca 

24/02/1992 - - 41,000 0 41,000 0 - - 10,00 - - - CHUVOSO 137,00 45,0 - 6,0500 
30/03/1992 - - 36,000 0 36,000 0 - - 6,00 - 500000 - CHUVOSO 116,00 100,0 - 8,8900 
13/04/1992 - - 43,000 0 43,000 0 - - 9,00 - 70000 170000 CHUVOSO 152,00 40,0 - 10,5800 
06/05/1992 - - 48,000 0 48,000 0 - - 7,00 - 80000 300000 CHUVOSO 134,00 40,0 - 10,5000 
22/06/1992 - - 41,000 0 41,000 0 - - 8,00 - 700000 - BOM 149,00 40,0 - 8,6600 
06/07/1992 - - 7,000 0 7,000 0 - - 3,00 - 130000 170000 CHUVOSO 133,00 100,0 - 5,0000 
04/08/1992 - - 22,000 0 22,000 0 - - 4,00 - 22000 80000 CHUVOSO 83,00 20,0 - 6,0500 
09/09/1992 - - 38,000 0 38,000 0 - - 7,00 - 280000 999999 BOM 125,00 50,0 - 8,5500 
06/10/1992 - - 54,000 0 54,000 0 - - 11,00 - 140000 999999 BOM 186,00 50,0 - 11,4700 
03/11/1992 - - 70,000 0 70,000 0 - - 13,00 - 300000 999999 BOM 215,00 60,0 - 14,0600 
01/12/1992 - - 29,000 0 29,000 0 - - 5,00 - 23000 230000 CHUVOSO 98,00 160,0 - 7,7200 
12/01/1993 - - 33,000 0 33,000 0 - - 4,00 - 110000 300000 CHUVOSO 92,00 50,0 - 7,4700 
02/03/1993 - - 28,000 0 28,000 0 - - 3,00 - 500000 999999 CHUVOSO 88,00 4500,0 - 8,6300 
31/03/1993 - - 36,000 0 36,000 0 - - 6,00 - 30000 80000 CHUVOSO 126,00 40,0 - 10,9800 
31/05/1993 - - 25,000 0 25,000 0 - - 5,00 - 30000 220000 CHUVOSO 101,00 300,0 - 7,2700 
14/06/1993 - - 29,000 0 29,000 0 - - 6,00 - 130000 130000 BOM 111,00 30,0 - 5,4700 
05/07/1993 - - 41,000 0 41,000 0 - - 9,00 - 110000 220000 BOM 165,00 40,0 - 9,7500 
10/08/1993 - - 45,000 0 45,000 0 - - 9,00 - 50000 130000 BOM 157,00 40,0 - 9,9000 
01/09/1993 - - 71,000 0 71,000 0 - - 17,00 - 80000 80000 BOM 259,00 50,0 - 14,6000 
13/10/1993 - - - - - - - - - - 80000 900000 BOM 90,00 - - - 
22/11/1993 - - - - - - - - - - 80000 500000 BOM 238,00 - - - 
25/01/1994 - - - - - - - - - - 80000 240000 BOM 168,00 - - - 
05/04/1994 - - - - - - - - - - 170000 500000 BOM 203,00 - - - 
04/05/1994 - - - - - - - - - - 50000 130000 BOM 241,00 - - - 
03/08/1994 - - - - - - - - - - 170000 170000 BOM 108,00 - - - 
10/10/1994 - - - - - - - - - - - - BOM 258,00 - - - 
29/11/1994 - - - - - - - - - - 80000 80000 CHUVOSO 148,00 - - - 
20/02/1995 - - - - - - - - - - 80000 80000 BOM 91,00 - - - 
28/06/1995 - - - - - - - - - - 220000 640000 BOM 162,00 - - - 
31/07/1995 - - - - - - - - - - <200 800000 BOM 140,00 - - - 
03/10/1995 - - - - - - - - - - 70000 900000 BOM 100,00 - - - 
12/02/1996 - - - - - - - - - - 22000 130000 CHUVOSO 90,00 - - - 
26/03/1996 - - - - - - - - - - 43000 700000 BOM 110,00 - - - 
17/06/1996 - - - - - - - - - - 300000 999999 CHUVOSO 171,00 - - - 
12/09/1996 - - - - - - - - - - - - CHUVOSO 89,00 - - - 
18/03/1997 - - - - - - - - - - - 999999 BOM 168,00 - - - 
24/07/1997 - - - - - - - - - - 2000 800000 BOM 129,00 - - - 
16/10/1997 - - - - - - - - - - 14000 500000 CHUVOSO 110,00 - - - 
04/03/1998 - - - - - - - - - - 80000 500000 BOM 223,00 - - - 
15/09/1998 - - - - - - - - - - 230000 300000 CHUVOSO 108,00 - - - 
13/07/1999 - - - - - - - - - - 50000 300000 BOM 97,00 - - - 
11/05/2000 - - - - 156,100 - - - - - 60000 60000 BOM 444,00 - - - 
25/05/2000 - - - - 133,100 - - - - - - 170000 BOM 378,00 - - - 
08/08/2000 - - - - 49,000 - - - - - 240000 900000 BOM 160,00 - - - 
13/12/2000 - - - - 61,900 - - - - - - 220000 BOM 171,00 - - - 
03/04/2001 - - - - 50,200 - <0,0020 <0,0100 - <0,0080 30000 80000 BOM 139,00 - <0,0200 - 
10/07/2001 - - - - 49,000 - <0,0020 <0,0100 - <0,0080 22000 900000 BOM 98,00 - <0,0200 - 
23/07/2001 - - - - 48,000 - <0,0020 <0,0100 - <0,0080 70000 110000 BOM - - <0,0200 - 
11/04/2002 - - - - - - - - - - 500000 999999 BOM - - - - 
06/06/2002 45 0,040 - - - - - - - - >2419 >2419 - 201,00 - - - 
20/08/2002 - - - - - - - - - - >24192 >24192 - 156,40 - - - 
22/10/2002 44 0,015 - - - - - - - - 11198 >24192 - 156,50 - - - 
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Data da 
Campanha 

Cota Vazão Alcalinidade 
bicarbonato 

Alcalinidade 
carbonatos 

Alcalinidade 
total 

Alcalinidade à 
fenolftaleina Cadmio Chumbo Cloretos Cobre Coliforme 

Fecal 
Coliforme 

Total 
Condição do 

tempo 
Condutividade Elétrica 

Específica Cor Cromo 
total Cálcio 

cm m3/s mg/L CaCO3 mg/L CaCO3 mg/L CaCO3 mg/L CaCO3 mg/L 
Cd mg/L Pb mg/L Cl mg/L 

Cu NMP/100 mL NMP/100 mL  µS/cm a 25 ºC PtCo mg/L Cr mg/L 
Ca 

10/12/2002 59 0,299 - - - - - - - - 15531 >24192 - 111,20 - - - 
28/05/2003 39 0,006 - - - - - - - - >24192 >24192 - 218,00 - - - 
29/07/2003 46 0,061 - - - - - - - - >24192 >24192 BOM 144,70 - - - 
26/08/2003 44 0,006 - - - - - - - - >48384 >48384 - 255,00 - - - 
08/10/2003 51 0,062 - - - - - - - - 900000 1600000 BOM 190,20 - - - 
20/11/2003 50 0,059 - - - - - - - - 24192 >24192 BOM 139,60 - - - 
21/10/2004 - - - - 44,000 - <0,0020 <0,0100 - <0,0080 - 300000 - 120,00 - <0,0200 - 
19/01/2005 - - - - 66,000 - <0,0020 <0,0100 - <0,0080 - 500000 - - - <0,0200 - 
06/04/2005 - - - - 49,000 - <0,0020 <0,0100 - <0,0080 - 280000 - 137,00 - <0,0200 - 
31/05/2005 - - - - 43,000 - <0,0020 <0,0200 - <0,0080 - 90000 - 136,00 - <0,0200 - 
13/09/2005 - - - - 37,000 - <0,0020 <0,0100 - <0,0080 - 300000 - 100,00 - <0,0200 - 
25/01/2006 - - - - 69,000 - <0,0020 <0,0100 - <0,0080 - >9999999 - 174,00 - <0,0200 - 
05/10/2006 - - - - 53,000 - <0,0020 <0,0100 - <0,0080 - 1100000 - 134,00 - <0,0200 - 
30/11/2006 - - - - 40,000 - <0,0020 <0,0100 - 0,0090 - 11000 - 115,00 - <0,0200 - 
18/04/2007 - - - - 86,000 - - - - - - 300000 - 236,00 - - - 
03/07/2007 - - - - 71,000 - - - - - - 800000 - 200,00 - - - 
02/10/2007 - - - - 61,300 - - - - - - 220000 - 177,00 - - - 
01/04/2008 - - - - 68,000 - <0,0020 <0,0100 - <0,0080 - 490000 - 201,00 - <0,0200 - 
03/06/2008 - - - - 58,000 - - - - - - 230000 - 166,00 - - - 
16/09/2008 - - - - 62,080 - - - - - - 490000 - 171,00 - - - 
04/02/2009 - - - - 62,000 - - - - - - 790000 - 149,00 - - - 
27/07/2009 - - - - 36,000 - - - - - - 170000 - 102,00 - - - 
05/11/2009 - - - - 56,000 - - - - - - 3300000 - 166,00 - - - 
12/03/2010 - - - - 44,000 - - - - - - 220000 - 108,70 - - - 
07/06/2010 - - - - 34,000 - - - - - - 49000 - 99,00 - - - 
14/10/2010 - - - - 51,000 - - - - - - 130000 - 150,00 - - - 
25/03/2011 - - - - 52,000 - - - - - - 490000 - 148,00 - - - 
25/07/2011 - - - - 46,400 - - - - - - 170000 - 141,00 - - - 
25/10/2011 - - - - 45,800 - - - - - - 1100000 - 128,00 - - - 
18/05/2012 - - - - 54,070 - - - - - - 490000 - 158,00 - - - 
29/10/2012 - - - - 56,060 - - - - - - 790000 - 197,00 - - - 

Fonte: AGUASPARANA, 2020. 

Tabela 53: Resultados Amostrais – Estação AI44 (Altitude 920,00m / Área de Drenagem: 11,40km²) – continuação. 

Data da 
Campanha 

DBO/5 
20 ºC 

Dióxido de 
carbono livre DQO Dureza total Escherichia 

coli Fenóis Ferro total Fluoretos Fosfatos 
totais 

Fósforo 
total Magnésio Mercúrio Níquel Nitratos Nitritos Nitrogênio 

Amoniacal 
Nitrogênio 

Kjeldahl 
Nitrogênio 
orgânico 

mg/L O2 mg/L CO2 mg/L O2 mg/L CaCO3 NMP/100mL mg/L mg/L Fe mg/L F mg/L P mg/L P mg/L Mg µg/L Hg mg/L  Ni mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N 
24/02/1992 6,00 4,020 18,00 26,000 - - 0,8300 - 0,1290 - 2,7800 - - - - - - - 
30/03/1992 68,00 1,730 80,00 35,000 - - - <0,100 0,0840 - 3,1300 - - 0,880 0,053 0,230 0,790 0,560 
13/04/1992 2,00 21,070 11,00 41,000 - - - <0,100 0,0800 - 3,6000 - - 0,640 0,045 0,370 0,730 0,360 
06/05/1992 3,00 13,000 5,00 39,000 - - - 0,100 0,0930 - 3,2100 - - 0,120 0,127 0,350 0,430 0,080 
22/06/1992 5,00 10,000 22,00 37,500 - - - 0,200 0,2090 - 3,8600 - - 1,120 0,067 0,340 0,780 0,440 
06/07/1992 20,00 5,000 110,00 33,670 - - - 0,280 0,2360 - 5,1500 - - 0,330 0,003 0,080 0,520 0,440 
04/08/1992 2,00 5,000 8,00 26,450 - - 0,9500 <0,100 0,0350 - 2,7600 - - 1,490 <0,002 0,170 0,610 0,440 
09/09/1992 10,00 5,000 21,00 37,510 - - 1,0000 <0,100 0,0840 - 3,9300 - - 1,030 0,043 0,240 0,470 0,230 
06/10/1992 8,00 9,000 13,00 49,060 - - 1,0500 <0,100 0,1560 - 4,9700 - - 1,010 0,206 0,610 1,310 0,700 
03/11/1992 9,00 11,000 17,00 58,000 - - 1,5500 <0,100 0,1740 - 5,5600 - - 0,400 0,117 0,620 1,170 0,450 
01/12/1992 2,00 3,000 14,00 33,800 - - - <0,100 0,1320 - 3,5200 - - 1,670 0,038 0,160 - - 
12/01/1993 3,00 4,000 15,00 32,200 - - 1,2500 <0,100 0,0810 - 3,3300 - - 1,420 0,035 0,070 0,570 0,500 
02/03/1993 15,00 5,000 43,00 38,000 - - 23,7000 <0,100 0,0330 - 4,0300 - - 0,440 0,031 0,050 0,550 0,500 
31/03/1993 1,00 1,800 3,00 45,000 - - 1,4000 <0,100 0,0810 - 4,3300 - - 0,770 0,076 <0,010 0,290 0,290 
31/05/1993 2,00 4,400 13,00 26,000 - - 1,7500 <0,100 0,0940 - 1,9600 - - 1,210 0,018 <0,010 0,230 0,230 
14/06/1993 3,00 4,000 9,00 34,000 - - 0,7000 <0,100 0,1170 - 2,7800 - - 1,100 0,046 0,120 0,140 0,020 
05/07/1993 3,00 4,400 9,00 42,000 - - 0,7500 <0,100 0,1460 - 4,3700 - - 0,660 0,112 0,250 0,460 0,210 
10/08/1993 3,00 4,350 13,00 52,000 - - 0,8500 <0,100 0,0920 - 6,7000 - - 2,200 0,006 0,670 0,860 0,190 
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Data da 
Campanha 

DBO/5 
20 ºC 

Dióxido de 
carbono livre DQO Dureza total Escherichia 

coli Fenóis Ferro total Fluoretos Fosfatos 
totais 

Fósforo 
total Magnésio Mercúrio Níquel Nitratos Nitritos Nitrogênio 

Amoniacal 
Nitrogênio 

Kjeldahl 
Nitrogênio 
orgânico 

mg/L O2 mg/L CO2 mg/L O2 mg/L CaCO3 NMP/100mL mg/L mg/L Fe mg/L F mg/L P mg/L P mg/L Mg µg/L Hg mg/L  Ni mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N 
01/09/1993 5,00 6,400 27,00 68,000 - - 1,1000 <0,100 0,2500 - 7,6000 - - 2,150 0,035 2,010 2,140 0,130 
13/10/1993 1,00 - 8,00 - - - - - - - - - - 1,070 0,051 0,600 1,010 - 
22/11/1993 6,00 - 16,00 - - - - - - - - - - 2,270 0,004 1,600 - - 
25/01/1994 3,00 - 9,00 - - - - - 0,1120 - - - - 0,790 0,104 0,920 1,400 - 
05/04/1994 5,00 - 22,00 - - - - - 0,1120 - - - - 0,740 0,003 1,220 1,350 - 
04/05/1994 4,00 - 24,00 - - - - - 0,1610 - - - - 0,530 0,170 1,690 2,530 - 
03/08/1994 1,00 - 7,00 - - - - - 0,0680 - - - - 1,080 0,069 0,380 0,990 - 
10/10/1994 6,00 - 20,00 - - - - - 0,4390 - - - - 0,040 0,050 2,630 5,400 - 
29/11/1994 3,00 - 14,00 - - - - - 0,1270 - - - - 1,190 0,069 0,520 1,350 - 
20/02/1995 1,00 - 9,00 - - - - - 0,0480 - - - - 0,890 0,022 0,210 0,370 - 
28/06/1995 5,00 - 12,00 - - - - - 0,1780 - - - - 0,980 0,220 1,760 2,300 - 
31/07/1995 2,00 - 11,00 - - - - - 0,1700 - - - - 0,710 0,069 1,160 2,320 - 
03/10/1995 2,00 - 6,00 - - - - - 0,1100 - - - - 0,910 0,067 0,380 0,970 - 
12/02/1996 3,00 - 7,00 - - - - - 0,0390 - - - - 1,070 0,020 0,130 0,350 - 
26/03/1996 1,00 - 11,00 - - - - - 0,0870 - - - - 1,470 0,036 0,520 0,860 - 
17/06/1996 6,00 - 22,00 - - - - - 0,1360 - - - - 2,930 0,018 0,830 1,870 - 
12/09/1996 4,00 - 10,00 - - - - - 0,0910 - - - - 1,580 0,038 0,220 0,690 - 
18/03/1997 4,00 - 8,00 - 110000 - - - 0,2220 - - - - 2,450 0,008 0,900 2,140 - 
24/07/1997 4,00 - 10,00 - - - - - 0,1980 - - - - 1,230 0,166 0,750 1,820 - 
16/10/1997 4,00 - 13,00 - - - - - 0,0910 - - - - 1,090 0,168 0,310 0,520 - 
04/03/1998 3,00 - 9,00 - - - - - 0,0750 - - - - 0,280 0,030 0,280 0,870 - 
15/09/1998 - - 19,00 - - - - - 0,1760 - - - - 1,040 0,041 0,190 1,450 - 
13/07/1999 4,00 - 6,00 - - - - - 0,1210 - - - - 1,230 0,038 0,430 0,680 - 
11/05/2000 18,00 - 48,00 101,900 - - - - 1,6060 - - - - <0,020 <0,002 10,880 25,900 - 
25/05/2000 7,00 - 30,00 84,200 30000 - - - 0,6030 - - - - 0,080 0,012 8,170 16,620 - 
08/08/2000 9,00 - 16,00 49,200 - - - - 0,2590 - - - - 1,400 0,190 1,590 2,290 - 
13/12/2000 3,60 - 9,00 54,800 40000 - - - 0,2100 - - - - 1,110 0,180 0,790 1,610 - 
03/04/2001 3,40 - 11,00 51,500 - <0,001 - - 0,1140 - - <0,10000 <0,0200 0,700 0,170 0,610 1,410 - 
10/07/2001 6,70 - 14,00 49,000 - <0,001 - - 0,2080 - - - <0,0200 0,880 0,083 0,820 0,850 - 
23/07/2001 6,70 - 8,90 59,000 - <0,001 - - 0,1500 - - - <0,0200 0,900 0,059 1,200 1,650 - 
11/04/2002 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
06/06/2002 15,00 - 57,00 - - - - - 1,5900 - - - - 0,800 - - - - 
20/08/2002 <1,00 - <1,00 - - - - - 1,7700 - - - - 0,440 - - - - 
22/10/2002 <1,00 - <1,00 - - - - - - 0,7800 - - - 0,910 - - 0,250 - 
10/12/2002 <1,00 - <1,00 - - - - - 0,3000 - - - - 1,020 - - 0,120 - 
28/05/2003 11,00 - 20,00 - - - - - 0,9300 - - - - 0,630 - - 2,300 - 
29/07/2003 <10,00 - <10,00 - - - - - 0,4400 - - - - 0,990 - - 1,000 - 
26/08/2003 10,00 - <10,00 - - - - - 2,8000 - - - - 0,280 - - 2,000 - 
08/10/2003 28,00 - 30,00 - - - - - - 0,5720 - - - - - - 9,000 - 
20/11/2003 <1,00 - <1,00 - - - - - 0,0600 - - - - 0,850 - - 0,980 - 
21/10/2004 9,00 - 19,00 48,000 80000 <0,001 - - 0,4100 - - <0,10000 <0,0200 0,940 0,060 0,410 10,100 - 
19/01/2005 2,20 - 9,00 50,000 500000 <0,001 - - 0,0860 - - <0,10000 <0,0200 0,770 0,042 0,170 0,560 - 
06/04/2005 2,70 - 15,00 52,000 140000 <0,001 - - 0,0860 - - <0,10000 <0,0200 0,700 0,027 0,150 0,660 - 
31/05/2005 2,60 - 9,40 47,000 30000 <0,001 - - 0,0560 - - <0,10000 <0,0200 1,020 0,016 0,170 0,390 - 
13/09/2005 4,00 - 20,00 42,000 170000 <0,001 - - 0,0650 - - <0,10000 <0,0200 1,020 0,017 0,130 0,510 - 
25/01/2006 7,00 - 23,00 70,000 9000000 <0,001 - - 0,1900 - - <0,10000 <0,0200 0,663 0,029 1,000 3,000 - 
05/10/2006 3,00 - 19,00 61,000 210000 <0,001 - - 0,1300 - - <0,10000 <0,0200 1,070 0,077 0,270 0,590 - 
30/11/2006 4,00 - 11,00 58,000 11000 <0,001 - - 0,1000 - - <0,10000 <0,0200 0,440 0,034 0,220 0,830 - 
18/04/2007 3,70 - 11,00 71,000 300000 - - - 0,3600 - - - - 0,170 0,064 2,800 5,400 - 
03/07/2007 7,40 - 22,00 64,000 220000 - - - 0,2400 - - - - 1,090 0,150 1,900 3,900 - 
02/10/2007 4,00 - 12,00 63,000 140000 - - - 0,1200 - - - - 0,980 0,141 0,340 0,940 - 
01/04/2008 3,40 - 10,00 66,000 170000 0,001 - - 0,1100 - - <0,10000 <0,0200 0,390 0,164 0,970 1,900 - 
03/06/2008 6,50 - 12,00 61,000 130000 - - - 0,1300 - - - - 0,890 0,098 0,580 1,200 - 
16/09/2008 7,10 - 15,60 63,530 110000 - - - 0,2300 - - - - 0,870 0,230 1,300 2,600 - 
04/02/2009 3,30 - 17,00 66,000 490000 - - - - 0,1200 - - - 0,690 0,071 0,320 1,100 - 
27/07/2009 3,20 - 16,00 40,000 110000 - - - - 0,0940 - - - 1,300 0,025 0,240 0,640 - 
05/11/2009 3,80 - 25,00 53,000 3300000 - - - - 0,3700 - - - 0,640 0,138 1,800 3,100 - 



 

 

  
108 

Data da 
Campanha 

DBO/5 
20 ºC 

Dióxido de 
carbono livre DQO Dureza total Escherichia 

coli Fenóis Ferro total Fluoretos Fosfatos 
totais 

Fósforo 
total Magnésio Mercúrio Níquel Nitratos Nitritos Nitrogênio 

Amoniacal 
Nitrogênio 

Kjeldahl 
Nitrogênio 
orgânico 

mg/L O2 mg/L CO2 mg/L O2 mg/L CaCO3 NMP/100mL mg/L mg/L Fe mg/L F mg/L P mg/L P mg/L Mg µg/L Hg mg/L  Ni mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N 
12/03/2010 4,00 - 8,20 44,000 220000 - - - - 0,0830 - - - 0,770 0,048 0,310 0,510 - 
07/06/2010 2,80 - 11,00 43,000 33000 - - - - 0,0420 - - - 0,320 0,017 0,210 0,330 - 
14/10/2010 3,40 - 16,00 53,000 79000 - - - - 0,1500 - - - 0,930 0,012 0,730 1,600 - 
25/03/2011 3,60 - 20,00 52,000 490000 - - - - 0,1200 - - - 0,630 0,100 0,670 1,400 - 
25/07/2011 <2,00 - 6,20 50,800 49000 - - - - 0,0550 - - - 0,870 0,058 0,300 0,540 - 
25/10/2011 4,20 - 12,00 38,000 230000 - - - - 0,1200 - - - 0,620 0,089 0,420 1,400 - 
18/05/2012 4,40 - 12,00 58,190 79000 - - - - 0,1000 - - - 0,730 0,084 0,710 1,200 - 
29/10/2012 4,00 - 7,80 55,010 220000 - - - - 0,0980 - - - 0,680 0,080 0,550 1,600 - 

Fonte: AGUASPARANA, 2020. 

Tabela 54: Resultados Amostrais – Estação AI44 (Altitude 920,00m / Área de Drenagem: 11,40km²) – continuação. 

Data da 
Campanha 

Oxigênio 
consumido em 

meio ácido 
Oxigênio 

dissolvido pH Potássio Resíduos 
suspensos 

Saturação 
de 

oxigênio 
Sódio 

Sólidos 
Suspensos 

Fixos 

Sólidos 
Suspensos 

Voláteis 

Sólidos 
Totais 

a 103 ºC 
Sulfatos Surfactantes Sílica Temperatura 

do ar 
Temperatura 

água 
Toxicidade 
aguda D. 
magna 

Turbidez Zinco 

mg/L O2 mg/L O2 Unidade de pH mg/L K mg/L % mg/L 
Na mg/L mg/L mg/L mg/L 

SO4 mg/L mg/L 
SiO2 ºC ºC FDd N.T.U. mg/L Zn 

24/02/1992 -  3,70  7,30 - -  49,00 - - - - - - -  28,00  23,10 -  0,60 - 
30/03/1992  46,40  6,50  6,70  6,400  7,00  85,00  5,200 0  7,00  97,00  1,0000 -  4,400  26,00  21,50 -  10,00 - 
13/04/1992  4,30  5,30  6,60  12,200  11,00  65,00  7,600 0  11,00  82,00  19,0000 -  2,850  28,00  21,00 -  7,00 - 
06/05/1992  4,60  5,70  6,70  7,800  27,00  64,00  5,800 0  27,00  70,00  10,0000 -  50,000  19,00  17,50 -  12,00 - 
22/06/1992  4,38  7,40  7,00  9,200  11,00  84,00  7,500 0  11,00  84,00  11,0000 -  4,340  22,00  17,10 -  8,00 - 
06/07/1992  89,91  7,40  6,70  7,700  86,00  80,00  3,100  51,00  35,00  128,00 <2,0000 -  6,720  15,00  15,50 -  46,00 - 
04/08/1992  2,00  8,30  6,60  1,900  20,00  85,00  2,500 0  20,00  44,00 <2,0000 -  3,300  13,00  13,00 -  10,00 - 
09/09/1992  2,34  7,90  6,90  5,600  11,00  88,00  6,300 0  11,00  106,00  12,1000 -  5,220  20,00  17,30 -  8,00 - 
06/10/1992  1,97  5,50  6,80  13,600  20,00  62,00  10,000 0  20,00  144,00  12,8000 -  6,510  24,00  18,30 -  11,00 - 
03/11/1992  6,50  3,70  7,10  13,800  11,00  44,00  10,900 0  11,00  130,00  14,0800 -  6,370  28,00  21,40 -  8,60 - 
01/12/1992  7,54  7,70  6,80  3,400  28,00  92,00  3,900 0  28,00  103,00  12,0000 -  4,650  25,00  20,00 -  37,00 - 
12/01/1993  5,18  7,40  7,20  3,000  17,00  89,00  4,100 0  17,00  150,00  6,0000 -  2,160  20,50  20,80 -  17,00 - 
02/03/1993  12,85  7,00  7,10  5,600  369,00  87,00  3,400  295,00  74,00  424,00  2,0000 -  1,840  26,50  22,80 -  150,00 - 
31/03/1993  6,05  6,90  7,00  5,100  10,00  81,00  5,000 0  10,00  84,00  5,0000 -  3,700  24,00  19,70 -  9,00 - 
31/05/1993  4,08  8,50  7,20  5,200  38,00  96,00  4,400 0  38,00  117,00 <1,0000 -  3,600  23,00  17,20 -  26,00 - 
14/06/1993  3,34  8,70  7,30  4,600  10,00  98,00  5,300 0  10,00  109,00  3,1000 -  3,500  21,00  16,20 -  8,00 - 
05/07/1993  3,58  6,80  7,40  10,600  11,00  77,00  7,500 0  11,00  144,00  11,0000 -  4,480  27,00  17,90 -  9,00 - 
10/08/1993  0,96  7,30  7,10  9,300  5,00  75,00  6,900 0  5,00  96,00  11,2000 -  4,150  12,00  13,40 -  8,00 - 
01/09/1993  1,03  4,60  7,20  24,800  12,00  56,00  15,200 0  12,00  215,00  23,7000 -  3,450  25,00  19,70 -  7,10 - 
13/10/1993 -  7,60  7,30 - -  88,00 - - -  70,00 - - -  27,50  18,90 -  8,00 - 
22/11/1993 -  5,10  7,20 - -  60,00 - - -  137,00 - - -  17,00  19,30 -  5,60 - 
25/01/1994 -  5,00  7,20 - -  61,00 - - -  122,00 - - -  26,00  21,50 -  13,00 - 
05/04/1994 -  4,70  7,80 - -  56,00 - - -  144,00 - - -  20,20  19,90 -  7,70 - 
04/05/1994 -  3,10  7,30 - -  36,00 - - -  112,00 - - -  23,50  18,40 -  7,30 - 
03/08/1994 -  7,90  7,20 - -  82,00 - - -  83,00 - - -  13,50  13,90 -  4,60 - 
10/10/1994 -  3,60  7,20 - -  43,00 - - -  198,00 - - -  26,00  21,00 -  4,30 - 
29/11/1994 -  4,90  7,30 - -  58,00 - - -  41,00 - - -  22,00  19,70 -  15,00 - 
20/02/1995 -  7,50  7,30 - -  89,00 - - -  171,00 - - -  22,00  20,00 -  10,00 - 
28/06/1995 -  6,10  7,00 - -  68,00 - - -  94,00 - - -  23,50  17,00 -  7,80 - 
31/07/1995 -  6,50  7,50 - -  72,00 - - -  123,00 - - -  22,50  16,80 -  6,50 - 
03/10/1995 -  6,90  7,20 - -  78,00 - - -  149,00 - - -  18,50  17,20 -  8,40 - 
12/02/1996 -  7,20  6,80 - -  85,00 - - -  89,00 - - -  15,70  19,40 -  16,00 - 
26/03/1996 -  6,50  6,90 - -  81,00 - - -  164,00 - - -  26,00  22,00 -  3,40 - 
17/06/1996 -  7,40  6,30 - -  79,00 - - -  191,00 - - -  16,50  14,60 -  35,00 - 
12/09/1996 -  8,60  7,00 - -  90,00 - - -  61,00 - - -  16,00  14,90 -  11,00 - 
18/03/1997 -  4,60  7,20 - -  57,00 - - -  121,00 - - -  19,00  21,50 -  5,00 - 
24/07/1997 -  7,60  7,00 - -  78,00 - - -  102,00 - - -  12,50  12,80 -  13,00 - 
16/10/1997 -  8,00  6,80 - -  89,00 - - -  87,00 - <0,005 -  18,60  16,80 -  15,00 - 
04/03/1998 -  7,60  7,60 - -  93,00 - - -  174,00 - <0,005 -  25,50  21,40 -  12,00 - 
15/09/1998 -  7,90  7,30 - -  89,00 - - -  147,00 -  0,059 -  14,50  16,00 -  72,00 - 
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Data da 
Campanha 

Oxigênio 
consumido em 

meio ácido 
Oxigênio 

dissolvido pH Potássio Resíduos 
suspensos 

Saturação 
de 

oxigênio 
Sódio 

Sólidos 
Suspensos 

Fixos 

Sólidos 
Suspensos 

Voláteis 

Sólidos 
Totais 

a 103 ºC 
Sulfatos Surfactantes Sílica Temperatura 

do ar 
Temperatura 

água 
Toxicidade 
aguda D. 
magna 

Turbidez Zinco 

mg/L O2 mg/L O2 Unidade de pH mg/L K mg/L % mg/L 
Na mg/L mg/L mg/L mg/L 

SO4 mg/L mg/L 
SiO2 ºC ºC FDd N.T.U. mg/L Zn 

13/07/1999 -  8,10  7,20 - -  87,00 - - -  84,00 - - -  22,00  14,40 -  16,00 - 
11/05/2000 -  2,10  7,40 -  19,00  21,00 - - - - - - -  20,00  14,70 -  14,00 - 
25/05/2000 -  4,30  7,40 -  6,00  48,00 - - - - - - -  20,00  16,50 -  18,00 - 
08/08/2000 -  6,30  7,10 - -  66,00 - - -  151,00 - - -  26,00  14,90 -  24,00 - 
13/12/2000 -  6,10  7,50 - -  75,00 - - -  135,00 - - -  28,00  22,50 -  13,00 - 
03/04/2001 -  6,00  7,50 -  6,00  75,00 - - - - - <0,010 -  29,00  21,90  1,0  11,00 <0,0300 
10/07/2001 -  6,60  7,20 -  11,00  76,00 - - - - -  0,620 -  25,00  16,60  1,0  8,90 <0,0300 
23/07/2001 -  7,40 - -  10,00  78,80 - - - - -  0,220 -  11,70  13,40  1,0  18,00 <0,0300 
11/04/2002 - - - - - - - - - - - - -  26,00  21,90 - - - 
06/06/2002 - 5,00 7,20 - - - - - - - - - - - - - 18,00 - 
20/08/2002 - 5,00 6,90 - - - - - - - - - - - - - 18,00 - 
22/10/2002 - 3,40 7,17 - - - - - - - - - - - - - 14,00 - 
10/12/2002 - 7,80 7,31 - - - - - - - - - - - - - 10,00 - 
28/05/2003 - 4,10 7,00 - - - - - - - - - - - - - 12,00 - 
29/07/2003 - 6,50 7,65 - - - - - - - - - - 20,00 17,00 - 12,00 - 
26/08/2003 - 6,50 7,91 - - - - - - - - - - - - - 27,00 - 
08/10/2003 - - 7,00 - - - - - - 112,00 - - - 21,00 18,00 - 21,00 - 
20/11/2003 - 6,00 7,12 - - - - - - - - - - 22,00 18,00 - 20,00 - 
21/10/2004 - 7,20 7,30 - 10,00 83,00 - - - 89,00 - 0,070 - 20,00 17,00 1,0 24,00 0,0900 
19/01/2005 - 6,60 7,36 - 26,00 77,00 - - - 140,00 - <0,010 - 20,50 20,10 1,0 26,00 <0,0300 
06/04/2005 - 6,50 7,40 - - 92,00 - - - 70,00 - 0,051 - 22,90 19,60 1,0 28,00 0,0400 
31/05/2005 - 9,00 7,70 - 17,00 89,00 - - - 73,00 - <0,010 - 17,50 15,20 1,0 14,00 <0,0300 
13/09/2005 - 8,70 7,30 - 42,00 98,00 - - - 70,00 - 0,021 - 14,00 13,90 1,0 22,00 <0,0300 
25/01/2006 - 2,90 7,20 - 20,00 36,00 - - - 94,00 - 0,131 - 22,00 21,70 1,0 27,00 0,0300 
05/10/2006 - 6,90 6,90 - 8,00 82,00 - - - 152,00 - 0,150 - 20,00 18,90 1,0 10,00 <0,0300 
30/11/2006 - 7,10 7,30 - 60,00 87,00 - - - 152,00 - 0,080 - 22,90 20,40 1,0 15,00 <0,0300 
18/04/2007 - 2,80 7,10 - 9,00 41,00 - - - 90,00 - 0,420 - 19,80 19,40 1,0 6,80 - 
03/07/2007 - 4,90 6,74 - 3,00 54,00 - - - 102,00 - 0,270 - 21,90 13,90 1,0 7,50 - 
02/10/2007 - 7,30 7,45 - 5,00 77,00 - - - 93,00 - 0,080 - 17,00 13,90 1,0 9,30 - 
01/04/2008 - 6,40 7,20 - 8,00 69,00 - - - 114,00 - 0,060 - 25,50 20,00 1,0 7,00 <0,0300 
03/06/2008 - 6,60 7,00 - 4,00 68,00 - - - 56,00 - 0,080 - 14,80 13,60 1,0 7,30 - 
16/09/2008 - 5,60 7,10 - 25,00 61,00 - - - 147,00 - 0,160 - 15,60 14,80 1,0 101,00 - 
04/02/2009 - 6,20 7,40 - 46,00 75,00 - - - 114,00 - 0,030 - 21,70 20,70 1,0 46,00 - 
27/07/2009 - 7,90 6,90 - 26,00 86,00 - - - 120,00 - 0,067 - 14,50 14,50 1,0 28,00 - 
05/11/2009 - 4,80 7,20 - 11,00 56,00 - - - 68,00 - 0,348 - 29,00 21,00 1,0 13,00 - 
12/03/2010 - 7,30 7,20 - 13,00 91,00 - - - 103,00 - 0,075 - 26,20 20,70 1,0 10,00 - 
07/06/2010 - 7,00 6,90 - 7,20 72,00 - - - 11,00 - 0,088 - 13,00 12,00 1,0 10,00 - 
14/10/2010 - 6,30 7,17 - 6,40 68,00 - - - 96,00 - 0,189 - 16,30 15,30 1,0 12,00 - 
25/03/2011 - 5,20 7,20 - 14,00 62,00 - - - 85,00 - 0,098 - 24,80 20,70 1,0 7,90 - 
25/07/2011 - 6,30 7,37 - 3,00 71,00 - - - 70,00 - 0,065 - 17,80 15,90 1,0 6,90 - 
25/10/2011 - 6,40 7,18 - 10,00 73,00 - - - 66,00 - 0,200 - 22,20 18,30 1,0 15,00 - 
18/05/2012 - 5,50 7,80 - 5,00 61,00 - - - 40,00 - 0,001 - 17,00 15,00 1,0 7,00 - 
29/10/2012 - 5,20 7,20 - 10,00 62,00 - - - 22,00 - 0,101 - 24,70 19,60 1,0 11,00 - 

Fonte: AGUASPARANA, 2020. 
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Tabela 55: Resultados Amostrais – Estação AI46 (Altitude 928,00m / Área de Drenagem: 15,50km²). 

Data da Campanha Cota Vazão Alcalinidade total Coliforme Fecal Coliforme Total Condição do tempo Condutividade Elétrica Específica DBO/5 20 ºC DQO Dureza total Escherichia coli Fosfatos totais Fósforo total 
cm m3/s mg/L CaCO3 NMP/100 mL NMP/100 mL  µS/cm a 25 ºC mg/L O2 mg/L O2 mg/L CaCO3 NMP/100mL mg/L P mg/L P 

05/10/1993 - - - 17000 130000 CHUVOSO  111,00  4,00  10,00 - - - - 
30/03/1994 - - - 110 2300 BOM  185,00  1,00  7,00 - - <0,0100 - 
11/08/1994 - - - 300 900 BOM  175,00  2,00  4,00 - -  0,0160 - 
10/04/1995 - - - 130 2300 BOM  183,00  1,00  5,00 - -  0,0200 - 
01/04/1996 - - - 300 1100 CHUVOSO  152,00  1,00  6,00 - -  0,0290 - 
11/06/1996 - - - 50 500 BOM  200,00  2,00  7,00 - -  0,0240 - 
09/09/1996 - - - 8000 30000 CHUVOSO  189,00  3,00  6,00 - -  0,0870 - 
03/04/1997 - - - - - BOM  165,00  2,00  4,00 - -  0,0250 - 
30/07/1997 - - - 14 220 BOM  205,00  2,00  5,00 - -  0,0250 - 
03/11/1997 - - - 4 5000 CHUVOSO  202,00  1,00  7,00 - -  0,0180 - 
24/03/1998 - - - 500 7000 CHUVOSO  158,00  1,00  9,00 - -  0,0360 - 
21/09/1998 - - - 1100 90000 CHUVOSO  133,00  2,00  7,00 - -  0,1460 - 
13/07/1999 - - - 110 8000 BOM  176,00  1,00  3,00 - -  0,1050 - 
11/05/2000 - -  104,100 1700 3000 BOM  210,00 <1,00  3,00  113,500 -  0,1530 - 
28/06/2000 - -  88,300 - - BOM  208,00 <1,00  9,00  99,100 -  0,0810 - 
09/08/2000 - -  88,000 - 23000 BOM  182,00  1,80  13,00  85,000 80  0,0230 - 
28/09/2001 - -  85,700 300 1300 BOM  128,60 <2,00  4,00  100,200 -  0,1800 - 
31/08/2004 - - 94,000 - 8000 - 200,00 <2,00 14,00 100,000 5000 <0,0050 - 
08/10/2004 - - 98,000 - 8000 - - 2,00 11,00 103,000 8000 0,0280 - 
18/01/2005 - - 120,000 - 50000 - - <2,00 <1,00 94,000 4000 0,0490 - 
07/04/2005 - - 99,000 - 23000 - 212,00 <2,00 <1,00 100,000 23000 0,0320 - 
03/06/2005 - - 97,000 - 23000 - 228,00 4,00 15,00 89,000 8000 0,0230 - 
16/09/2005 - - 75,000 - 30000 - 161,00 3,30 11,00 76,000 17000 0,0520 - 
24/01/2006 - - 122,000 - 170000 - 242,00 6,00 24,00 125,000 170000 0,1200 - 
24/04/2006 - - 112,000 - 23000 - 219,00 2,00 14,00 104,000 23000 0,0300 - 
19/10/2006 - - 105,000 - 170000 - 215,00 <2,00 15,00 113,000 170000 0,0920 - 
27/11/2006 - - 100,000 - 80000 - 213,00 3,00 25,00 116,000 50000 0,2300 - 
16/04/2007 - - 114,000 - 70000 - 234,00 2,00 12,00 110,000 28000 0,0430 - 
04/07/2007 - - 117,000 - 17000 - 7,90 <2,00 2,40 106,000 8000 0,0250 - 
10/10/2007 - - 108,300 - - - 216,00 <2,00 10,00 109,300 - 0,0400 - 
03/04/2008 - - 111,000 - 35000 - 211,00 <2,00 2,00 104,000 28000 0,0480 - 
05/06/2008 - - 106,000 - 28000 - 218,00 2,70 3,70 105,000 22000 0,0590 - 
18/09/2008 - - 106,600 - 4900 - 219,00 2,00 5,50 104,810 4900 0,0260 - 
11/02/2009 - - 126,000 - 130000 - 227,00 <2,00 5,40 115,000 130000 - 0,0360 
29/07/2009 - - 66,000 - 170000 - 143,00 <2,00 24,00 75,000 170000 - 0,2300 
04/11/2009 - - 88,000 - 17000 - 195,00 <2,00 30,00 93,000 17000 - 0,0420 
12/03/2010 - - 100,000 - 79000 - 199,30 <2,00 9,00 105,000 28000 - 0,0430 
10/06/2010 - - 80,000 - 14000 - 196,00 <2,00 12,00 87,000 7000 - 0,0500 
14/10/2010 - - 100,000 - 13000 - 209,00 <2,00 10,00 104,000 7900 - 0,0300 
23/03/2011 - - 80,000 - 33000 - 204,00 <2,00 3,90 102,000 630 - 0,0440 
28/07/2011 - - 100,100 - 49000 - 216,00 <2,00 3,40 108,300 17000 - 0,0350 
26/10/2011 - - 84,300 - 70000 - 212,00 <2,00 8,40 106,700 4900 - 0,0470 
18/05/2012 - - 111,440 - 11000 - 239,00 <2,00 8,80 120,120 330 - 0,0390 
31/10/2012 - - 113,900 - 130000 - 237,00 2,40 9,10 116,820 3300 - 0,1200 

Fonte: AGUASPARANA, 2020. 
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Tabela 56: Resultados Amostrais – Estação AI46 (Altitude 928,00m / Área de Drenagem: 15,50km²) – continuação. 

Data da Campanha Nitratos Nitritos Nitrogênio 
Amoniacal 

Nitrogênio 
Kjeldahl 

Oxigênio 
Dissolvido pH Resíduos 

Suspensos 
Saturação de 

Oxigênio 
Resíduo Total  

a 103 ºC Surfactantes Temperatura 
do ar 

Temperatura 
água 

Toxicidade aguda D. 
magna Turbidez 

mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N mg/L O2 Unidade de pH mg/L % mg/L mg/L ºC ºC FDd N.T.U. 
05/10/1993  0,840  0,019  0,110  1,020  8,20  7,50 -  93,00  206,00 -  18,80  17,70 -  84,00 
30/03/1994  0,360  0,003 -  0,150  8,80  7,60 -  99,00  88,00 -  25,70  20,40 -  4,50 
11/08/1994  0,480  0,004  0,030  0,120  9,60  7,70 -  100,00  84,00 -  12,50  13,50 -  5,00 
10/04/1995  0,570 <0,002  0,030  0,500  7,80  7,90 -  93,00  152,00 -  22,70  20,30 -  5,30 
01/04/1996  0,860  0,010  0,140  0,460  7,70  8,20 -  93,00  117,00 -  23,50  20,60 -  8,00 
11/06/1996  0,630  0,011  0,010  0,110  9,30  8,00 -  96,00  81,00 -  14,50  13,00 -  32,00 
09/09/1996  0,690  0,052  0,080  0,380  8,10  7,70 -  88,00  297,00 -  16,00  14,70 -  80,00 
03/04/1997  0,340  0,005  0,130  0,160  8,40  8,00 -  97,00  89,00 -  23,00  18,50 -  5,00 
30/07/1997  0,500  0,004 <0,010  0,200  9,60  7,60 -  97,00  110,00 -  17,50  12,70 -  3,00 
03/11/1997  0,560  0,012 <0,010  0,200  7,80  7,60 -  95,00  135,00 <0,005  27,00  20,30 -  7,00 
24/03/1998  0,370  0,003  0,060  0,300  7,50  7,50 -  92,00  145,00 <0,020  24,50  21,60 -  11,00 
21/09/1998  0,940  0,015  0,040  0,150  8,50  7,90 -  93,00  140,00  0,027  16,00  15,00 -  60,00 
13/07/1999  1,160  0,017  0,040  0,390  9,50  7,80 -  98,00  121,00 -  15,00  13,10 -  12,00 
11/05/2000  0,410  0,002  0,350  0,740  10,00  8,10  4,00  109,00 - -  19,00  14,30 -  6,00 
28/06/2000  0,910  0,022  0,080  0,180  8,60  7,80  32,00  96,00 - -  19,00  16,00 -  11,00 
09/08/2000  0,600  0,003  0,060  0,200  10,30  7,90 -  112,00  80,00 -  26,00  16,00 -  6,00 
28/09/2001  0,470  0,006  0,030  0,180  8,50  7,80 -  97,00  168,00 -  15,90  16,20  1,0  11,00 
31/08/2004 0,290 0,003 0,130 0,380 9,10 7,70 - 101,00 120,00 - 24,50 17,40 1,0 22,00 
08/10/2004 0,330 <0,002 0,055 0,160 10,60 7,87 5,80 117,00 149,00 - 18,30 17,20 1,0 17,00 
18/01/2005 0,540 0,011 0,054 0,320 7,90 7,67 13,00 90,00 118,00 - 21,60 20,40 1,0 22,00 
07/04/2005 0,550 0,010 0,740 1,400 7,90 7,80 16,00 99,00 140,00 - 24,40 22,00 1,0 25,00 
03/06/2005 0,710 0,005 0,056 0,290 8,70 8,10 9,00 98,00 115,00 - 18,20 17,30 1,0 14,00 
16/09/2005 0,790 0,009 0,028 0,220 8,70 7,80 16,00 98,00 100,00 - 16,50 17,20 1,0 21,00 
24/01/2006 0,419 0,008 0,094 0,560 6,80 7,80 17,00 59,00 202,00 - 24,40 23,10 1,0 25,00 
24/04/2006 0,360 0,006 0,030 0,180 9,30 7,90 2,00 219,00 124,00 - 24,50 18,10 1,0 5,00 
19/10/2006 0,400 0,006 0,029 0,260 7,70 8,00 15,00 86,00 152,00 - 17,00 17,10 1,0 7,50 
27/11/2006 0,230 0,013 0,054 0,370 8,50 7,90 36,00 101,00 153,00 - 21,00 20,70 1,0 25,00 
16/04/2007 0,500 0,005 0,066 0,290 6,70 7,90 15,00 84,00 86,00 - 22,00 21,00 1,0 6,70 
04/07/2007 0,600 0,003 0,029 0,100 9,00 79,00 7,00 93,00 135,00 - 25,00 14,00 1,0 4,10 
10/10/2007 0,200 0,003 0,038 0,160 8,20 7,90 3,00 100,00 143,00 - 27,00 19,50 1,0 6,20 
03/04/2008 0,180 0,005 0,047 0,340 7,80 7,10 16,00 50,00 150,00 - 23,00 20,00 1,0 10,00 
05/06/2008 0,570 0,005 0,039 0,170 8,10 7,60 18,00 91,00 103,00 - 17,00 15,50 1,0 15,00 
18/09/2008 0,467 0,002 0,026 0,110 9,40 7,63 30,00 98,00 160,00 - 17,70 14,10 1,0 4,00 
11/02/2009 0,600 0,004 0,029 0,190 8,00 7,80 9,60 100,00 182,00 - 24,90 22,20 1,0 5,80 
29/07/2009 1,000 0,015 0,070 0,470 8,00 7,60 94,00 89,00 185,00 - 17,00 15,00 1,0 90,00 
04/11/2009 0,850 0,005 0,032 0,230 8,20 7,80 8,40 96,00 77,00 - 29,00 23,00 1,0 7,20 
12/03/2010 1,050 0,008 0,039 0,190 8,30 7,90 17,00 101,00 168,00 0,054 24,80 20,60 1,0 15,00 
10/06/2010 0,850 0,011 0,044 0,240 8,90 7,40 20,00 93,00 104,00 0,047 15,50 13,80 1,0 12,00 
14/10/2010 0,760 <0,002 0,029 0,130 8,60 7,80 9,20 96,00 195,00 0,064 18,00 15,30 1,0 85,00 
23/03/2011 1,180 <0,002 0,043 0,190 7,90 7,89 17,00 89,00 170,00 0,059 26,50 18,90 1,0 13,00 
28/07/2011 1,060 0,005 0,043 0,180 7,70 7,60 10,00 81,00 136,00 0,093 16,00 14,60 1,0 14,00 
26/10/2011 1,030 0,005 0,032 0,270 8,30 7,90 12,00 96,00 121,00 0,021 18,50 17,40 1,0 18,00 
18/05/2012 1,300 0,003 0,068 0,330 8,90 8,00 8,00 98,00 157,00 0,022 14,70 14,80 1,0 6,00 
31/10/2012 0,100 0,006 0,034 0,510 7,20 7,90 5,00 91,00 203,00 0,100 26,00 21,50 1,0 40,00 

Fonte: AGUASPARANA, 2020. 
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Tabela 57: Resultados Amostrais – Estação AI47 (Altitude 925,00m / Área de Drenagem: 14,55km²). 

Data da Campanha Cota Vazão Alcalinidade total Coliforme Fecal Coliforme Total Condição do tempo Condutividade Elétrica Específica DBO/5 20 ºC DQO Dureza total Escherichia coli Fosfatos Totais Fósforo Total 
cm m3/s mg/L CaCO3 NMP/100 mL NMP/100 mL  µS/cm a 25 ºC mg/L O2 mg/L O2 mg/L CaCO3 NMP/100mL mg/L P mg/L P 

06/10/1993 - - - 110000 220000 CHUVOSO  72,00  2,00  12,00 - -  0,0920 - 
30/03/1994 - - - 500000 999999 BOM  132,00  4,00  25,00 - -  0,1740 - 
11/08/1994 - - - 6300 8400 BOM  116,00  4,00  12,00 - -  0,1010 - 
10/04/1995 - - - 5000 120000 BOM  123,00  2,00  7,00 - -  0,1160 - 
01/04/1996 - - - 23000 50000 CHUVOSO  104,00  2,00  9,00 - -  0,0890 - 
11/06/1996 - - - 70000 300000 BOM  146,00  5,00  7,00 - -  0,1670 - 
09/09/1996 - - - 30000 300000 CHUVOSO  97,00  4,00  8,00 - -  0,1560 - 
03/04/1997 - - - - - BOM  143,00  4,00  13,00 - -  0,2700 - 
30/07/1997 - - - 900000 999999 BOM  198,00  10,00  18,00 - -  0,4550 - 
03/11/1997 - - - 23000 500000 CHUVOSO  135,00  4,00  18,00 - -  0,1570 - 
24/03/1998 - - - 17000 300000 CHUVOSO  113,00  2,00  9,00 - -  0,1400 - 
21/09/1998 - - - 23000 230000 CHUVOSO  83,00  4,00  14,00 - -  0,1660 - 
13/07/1999 - - - 70000 900000 BOM  125,00  3,00  7,00 - -  0,1540 - 
11/05/2000 - -  105,800 300000 500000 BOM  343,00  12,00  33,00  87,000 -  1,5840 - 
28/06/2000 - -  63,100 - - BOM  192,00  8,70  16,00  66,300 -  0,4220 - 
09/08/2000 - -  72,300 - 110000 BOM  244,00  12,00  31,00  73,400 110000  0,7070 - 
28/09/2001 - -  67,400 280000 280000 BOM  141,50  5,50  14,00  75,200 -  0,2660 - 
31/08/2004 - - 79,000 - 300000 - 207,00 11,00 34,00 73,000 170000 0,4700 - 
08/10/2004 - - 104,000 - >1600000 - - 16,00 45,00 92,000 >1600000 1,4000 - 
18/01/2005 - - 80,000 - 300000 - - 5,00 13,00 65,000 130000 0,2600 - 
07/04/2005 - - 68,000 - 900000 - 210,00 2,00 24,00 70,000 300000 0,3800 - 
03/06/2005 - - 71,000 - 80000 - 228,00 8,00 22,00 76,000 30000 0,1500 - 
16/09/2005 - - 47,000 - 170000 - 135,00 6,00 17,00 54,000 130000 0,2500 - 
24/01/2006 - - 82,000 - 300000 - 211,00 15,00 35,00 285,000 80000 0,3400 - 
24/04/2006 - - 105,000 - 300000 - 299,00 250,00 444,00 196,000 240000 0,8800 - 
19/10/2006 - - 83,000 - 170000 - 240,00 5,30 27,00 249,000 170000 0,3600 - 
27/11/2006 - - 57,000 - 300000 - 157,00 11,00 33,00 70,000 300000 0,2300 - 
16/04/2007 - - 77,000 - 110000 - 215,00 <2,00 14,00 95,000 80000 0,2900 - 
04/07/2007 - - 88,000 - 900000 - 510,00 28,00 62,00 84,000 500000 1,8000 - 
10/10/2007 - - 73,200 - - - 257,00 <2,00 13,00 86,400 - 0,4100 - 
03/04/2008 - - 71,000 - 49000 - 224,00 12,00 3,20 77,000 23000 0,2000 - 
05/06/2008 - - 61,000 - 79000 - 165,00 2,30 11,00 65,000 22000 0,1200 - 
17/09/2008 - - 62,480 - 7000 - 212,00 2,60 12,30 474,690 1300 0,3100 - 
11/02/2009 - - 73,000 - 240000 - 185,00 2,60 12,00 82,000 79000 - 0,2400 
29/07/2009 - - 42,000 - 350000 - 112,00 <2,00 24,00 54,000 240000 - 0,1600 
04/11/2009 - - 57,000 - 240000 - 239,00 4,10 9,30 72,000 79000 - 0,1600 
12/03/2010 - - 63,000 - 240000 - 201,00 2,70 9,40 59,000 130000 - 0,2100 
10/06/2010 - - 55,000 - 240000 - 146,00 4,30 27,00 34,000 79000 - 0,2100 
14/10/2010 - - 82,000 - 79000 - 213,00 4,60 23,00 153,000 49000 - 0,4300 
23/03/2011 - - 54,000 - 140000 - 193,00 4,10 20,00 64,000 17000 - 0,2900 
28/07/2011 - - 72,000 - 350000 - 302,00 9,50 22,00 74,700 240000 - 0,9700 
26/10/2011 - - 73,600 - 79000 - 174,00 4,70 21,00 96,200 49000 - 0,3900 
18/05/2012 - - 72,340 - 130000 - 179,00 5,70 16,00 82,480 17000 - 0,1300 
31/10/2012 - - 83,570 - 4900 - 289,00 3,60 9,40 87,600 2300 - 0,8100 

Fonte: AGUASPARANA, 2020. 
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Tabela 58: Resultados Amostrais – Estação AI47 (Altitude 925,00m / Área de Drenagem: 14,55km²) – continuação. 

Data da Campanha Nitratos Nitritos Nitrogênio 
Amoniacal 

Nitrogênio 
Kjeldahl 

Oxigênio 
Dissolvido pH Resíduos 

Suspensos 
Saturação de 

Oxigênio 
Resíduo Total  

a 103 ºC Surfactantes Temperatura 
do ar 

Temperatura 
água 

Toxicidade aguda D. 
magna Turbidez 

mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N mg/L O2 Unidade de pH mg/L % mg/L mg/L ºC ºC FDd N.T.U. 
06/10/1993  0,940  0,025  0,190  0,990  7,80  7,20 -  91,00  121,00 -  19,50  19,00 -  43,00 
30/03/1994  0,330  0,254 -  1,810  6,60  7,00 -  78,00  84,00 -  24,50  21,80 -  5,50 
11/08/1994  0,650  0,101  0,900  1,120  7,90  7,10 -  83,00  62,00 -  12,50  13,70 -  3,90 
10/04/1995  0,280  0,048  1,110  1,210  6,30  7,50 -  77,00  108,00 -  22,70  20,70 -  11,00 
01/04/1996  1,170  0,012  0,990  1,480  6,90  7,10 -  84,00  81,00 -  23,50  21,20 -  7,00 
11/06/1996  0,280  0,058  1,740  2,780  6,60  7,10 -  68,00  210,00 -  14,50  13,50 -  4,60 
09/09/1996  0,980  0,068  0,220  0,850  8,50  7,20 -  88,00  112,00 -  16,00  13,90 -  70,00 
03/04/1997  0,430  0,226  1,120  2,480  7,10  7,60 -  84,00  86,00 -  23,00  19,60 -  5,00 
30/07/1997  3,630  0,010  4,280  5,730  6,80  7,10 -  71,00  111,00 -  17,50  13,60 -  4,00 
03/11/1997  1,120  0,170  0,780  0,930  5,60  7,00 -  70,00  99,00 <0,005  27,00  21,20 -  13,00 
24/03/1998  0,540  0,004  0,600  1,150  6,70  7,20 -  85,00  89,00  0,150  24,50  22,90 -  28,00 
21/09/1998  0,890  0,029  0,180  0,740  8,10  7,30 -  89,00  161,00  0,053  16,00  15,10 -  72,00 
13/07/1999  1,070  0,048  0,670  2,040  8,90  7,30 -  91,00  114,00 -  15,00  12,60 -  19,00 
11/05/2000  0,580  0,135  9,260  13,130  2,60  7,60  22,00  26,00 - -  20,00  14,70 -  14,00 
28/06/2000  1,000  0,120  1,830  5,230  6,80  7,40  11,00  76,00 - -  19,00  16,80 -  31,00 
09/08/2000  0,860  0,077  3,890  9,950  5,20  7,20 -  58,00  157,00 -  26,00  17,00 -  14,00 
28/09/2001  0,650  0,075  1,500  2,540  5,30  7,30 -  62,00  138,00 -  18,20  16,90  1,0  17,00 
31/08/2004 0,930 0,061 2,500 3,500 7,80 7,60 - 87,00 126,00 - 26,50 17,80 2,0 30,00 
08/10/2004 0,950 0,069 4,400 6,400 5,90 7,49 26,00 68,00 201,00 - 18,40 16,20 1,0 29,00 
18/01/2005 0,740 0,073 1,100 3,700 6,30 7,33 20,00 74,00 132,00 - 21,00 20,40 1,0 28,00 
07/04/2005 0,490 0,130 1,400 3,500 5,90 7,20 16,00 74,00 153,00 - 25,20 22,30 1,0 30,00 
03/06/2005 1,300 0,074 0,190 6,000 6,70 7,80 25,00 77,00 117,00 - 18,60 17,80 >32,0 17,00 
16/09/2005 1,030 0,063 0,580 2,200 7,70 7,30 25,00 87,00 95,00 - 16,50 17,70 >2,0 28,00 
24/01/2006 0,972 0,162 1,100 4,000 3,50 7,40 26,00 35,00 195,00 - 23,10 23,30 >2,0 33,00 
24/04/2006 0,910 0,125 4,700 8,800 3,20 7,40 4,00 39,00 144,00 - 25,00 18,20 >1,0 19,00 
19/10/2006 0,590 0,093 1,900 6,600 6,10 7,70 19,00 65,00 170,00 - 17,00 17,50 1,0 15,00 
27/11/2006 0,500 0,052 0,400 1,500 7,30 7,50 77,00 85,00 275,00 - 21,50 20,40 1,0 50,00 
16/04/2007 1,380 0,096 0,900 2,100 5,70 7,60 15,00 69,00 94,00 - 22,00 20,60 >1,0 7,60 
04/07/2007 3,210 0,067 6,500 17,000 7,30 7,30 133,00 76,00 297,00 - 18,20 13,60 >1,0 24,00 
10/10/2007 0,930 0,086 1,600 3,300 6,50 7,30 13,00 79,00 187,00 - 26,50 19,40 >1,0 12,00 
03/04/2008 0,500 0,055 0,700 1,900 6,70 6,90 12,00 79,00 120,00 - 22,50 20,00 >1,0 11,00 
05/06/2008 0,790 0,065 0,470 1,400 8,10 7,50 11,00 89,00 95,00 - 15,00 15,60 1,0 21,00 
17/09/2008 1,009 0,061 1,500 3,500 6,90 7,09 24,00 78,00 191,00 - 15,10 13,40 1,0 11,00 
11/02/2009 1,007 0,054 1,100 2,400 6,40 7,40 11,00 80,00 155,00 - 25,30 22,70 >1,0 14,00 
29/07/2009 1,200 0,028 0,170 0,250 8,10 7,30 85,00 90,00 127,00 - 17,00 15,00 1,0 80,00 
04/11/2009 1,040 0,085 0,910 1,800 6,30 6,90 16,00 81,00 134,00 - 29,00 23,00 1,0 14,00 
12/03/2010 0,830 0,051 1,300 1,900 8,20 7,70 17,00 105,00 177,00 0,099 26,60 22,40 1,0 16,00 
10/06/2010 0,590 0,052 1,300 1,800 9,10 7,60 14,00 94,00 128,00 0,174 15,50 13,80 1,0 15,00 
14/10/2010 0,970 0,055 2,300 3,100 7,30 7,50 21,20 82,00 192,00 0,313 18,00 16,00 2,0 20,00 
23/03/2011 0,820 0,026 1,800 2,500 7,00 7,50 27,00 80,00 190,00 0,195 26,60 20,00 1,0 18,00 
28/07/2011 1,330 0,061 3,700 5,500 5,80 7,60 23,00 65,00 173,00 0,461 16,00 15,50 8,0 6,50 
26/10/2011 1,360 0,100 2,600 3,700 6,70 7,70 20,00 81,00 104,00 0,159 19,50 19,00 1,0 11,00 
18/05/2012 0,970 0,083 0,540 1,800 6,70 7,60 5,00 75,00 115,00 0,022 14,30 14,70 1,0 8,00 
31/10/2012 1,050 0,020 1,800 2,900 6,50 7,70 19,00 85,00 120,00 0,200 28,00 24,00 1,0 10,00 

Fonte: AGUASPARANA, 2020. 
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Tabela 59: Resultados Amostrais – Estação AI55 (Altitude 910,00m / Área de Drenagem: 58,05km²). 

Data da Campanha Cota Vazão Alcalinidade Total Coliforme Fecal Coliforme Total Condição do tempo Condutividade Elétrica Específica DBO/5 20 ºC DQO Dureza Total Escherichia coli Fosfatos Totais Fósforo Total 
cm m3/s mg/L CaCO3 NMP/100 mL NMP/100 mL  µS/cm a 25 ºC mg/L O2 mg/L O2 mg/L CaCO3 NMP/100mL mg/L P mg/L P 

25/10/1993 - - - 50000 300000 BOM  190,00  6,00  10,00 - - - - 
07/04/1994 - - - 80000 80000 BOM  215,00  7,00  29,00 - -  0,8200 - 
17/10/1994 - - - 800000 999999 BOM  264,00  9,00  28,00 - -  0,4920 - 
09/04/1996 - - - 300000 999999 BOM  211,00  8,00  16,00 - -  0,4310 - 
17/07/1996 - - - 140000 999999 BOM  241,00  20,00  93,00 - -  0,3330 - 
21/10/1996 - - - 700000 700000 CHUVOSO  205,00  7,00  37,00 - -  0,4050 - 
09/04/1997 - - - - 999999 BOM  227,00  5,00  13,00 - 300000  0,2980 - 
12/08/1997 - - - 280000 999999 BOM  260,00  6,00  27,00 - -  5,8900 - 
10/12/1997 - - - 999999 999999 BOM  246,00  14,00  20,00 - -  0,2880 - 
19/05/1998 - - - 40000 999999 BOM  228,00  8,00  19,00 - -  0,2900 - 
17/07/2000 - -  124,800 999999 999999 BOM  329,00  16,00  29,00  118,600 -  0,4490 - 
26/10/2000 - -  107,700 - 999999 BOM  342,00  6,20  11,00  94,700 700000  0,5130 - 
01/11/2000 - -  107,700 300000 800000 BOM  300,00  19,00  22,00  87,400 -  0,7100 - 
08/08/2001 - -  99,500 230000 300000 BOM  231,00  9,90  21,00  93,200 -  1,2830 - 
27/08/2004 - - 110,000 - 3000000 - 294,00 26,00 44,00 110,000 3000000 0,6000 - 
26/10/2004 - - 100,000 - 3000000 - 251,00 12,00 23,00 100,000 3000000 0,3600 - 
27/01/2005 - - 103,000 - 1400000 - 274,00 11,00 27,00 101,000 1100000 0,3600 - 
08/06/2005 - - 118,000 - 2400000 - 301,00 62,00 144,00 110,000 1300000 0,2400 - 
22/09/2005 - - 101,000 - 800000 - 243,00 7,00 17,00 85,000 220000 0,2900 - 
30/01/2006 - - 116,000 - >9999999 - 298,00 7,90 11,00 112,000 9000000 0,4100 - 
19/04/2006 - - 118,000 - 1300000 - 299,00 5,00 36,00 100,000 1300000 0,5600 - 
09/10/2006 - - 132,000 - 5000000 - 329,00 12,00 29,00 102,000 1700000 0,7800 - 
05/12/2006 - - 114,000 - >9999999 - 302,00 13,00 27,00 117,000 >9999999 0,7200 - 
27/04/2007 - - 111,000 - 5000000 - 297,00 11,00 33,00 114,000 5000000 0,3600 - 
10/07/2007 - - 123,000 - 2200000 - 322,00 44,00 50,00 91,000 1100000 0,6500 - 
17/10/2007 - - 126,400 - 2400000 - 333,00 20,00 36,80 113,200 790000 0,6800 - 
20/03/2008 - - 115,000 - 1300000 - 306,00 6,30 46,00 109,000 1300000 0,4300 - 
10/06/2008 - - 116,000 - 1100000 - 296,00 11,00 34,00 105,000 1100000 0,4600 - 
22/09/2008 - - 129,500 - 5400000 - 337,00 18,00 42,00 106,900 1700000 0,8000 - 
11/02/2009 - - 113,000 - 490000 - 308,00 10,50 23,00 120,000 330000 - 0,4500 
04/08/2009 - - 102,000 - 700000 - 269,00 7,60 28,00 95,000 490000 - 0,3700 
06/11/2009 - - 117,000 - 5400000 - 282,00 7,40 28,00 101,000 1700000 - 0,5700 
18/03/2010 - - 117,000 - 3300000 - 271,00 8,80 23,00 104,000 3300000 - 0,4300 
17/06/2010 - - 107,000 - 1700000 - 271,00 13,00 26,00 119,000 280000 - 0,5200 
19/10/2010 - - 111,000 - 2200000 - 27,60 11,00 23,00 106,000 1700000 - 0,3700 
30/03/2011 - - 91,000 - 2200000 - 245,00 12,00 27,00 90,000 1100000 - 0,5500 
02/08/2011 - - 68,200 - 790000 - 194,00 7,20 33,00 82,200 490000 - 0,3000 
10/11/2011 - - 130,000 - 330000 - 279,00 11,00 38,00 134,000 170000 - 0,4900 
24/05/2012 - - 129,230 - 5400000 - 336,00 14,00 29,00 104,680 490000 - 0,7200 
06/11/2012 - - 121,730 - 700000 - 312,00 7,80 19,00 104,960 49000 - 0,5800 

Fonte: AGUASPARANA, 2020. 

Tabela 60: Resultados Amostrais – Estação AI55 (Altitude 910,00m / Área de Drenagem: 58,05km²) – continuação. 

Data da Campanha Nitratos Nitritos Nitrogênio 
Amoniacal 

Nitrogênio 
Kjeldahl Oxigênio Dissolvido pH Resíduos 

Suspensos 
Saturação de 

oxigênio 
Resíduo Total  

a 103 ºC 
Temperatura  

do ar 
Temperatura  

água 
Toxicidade aguda D. 

magna Turbidez 

mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N mg/L O2 Unidade de pH mg/L % mg/L ºC ºC FDd N.T.U. 
25/10/1993  0,900  0,080  0,750  1,460  6,70  7,60 -  77,00  238,00  18,00  18,30 -  30,00 
07/04/1994  0,730  0,122  1,730  3,050  6,10  7,60 -  71,00  138,00  16,50  18,70 -  11,00 
17/10/1994 <0,050  2,400  2,080  4,400  7,40  7,90 -  91,00  155,00  24,00  22,30 -  9,40 
09/04/1996  0,950  0,240  2,060  2,270  5,60  7,30 -  73,00  187,00  26,50  23,90 -  3,60 
17/07/1996  0,420  0,098  5,770  6,910  6,60  7,50 -  66,00  159,00  14,00  11,60 -  14,00 
21/10/1996  1,880  0,131  0,760  3,400  7,00  7,50 -  77,00  434,00  15,00  17,30 -  75,00 
09/04/1997  1,250  0,899  2,600  3,000  7,50  7,50 -  85,00  117,00  17,00  17,20 -  5,00 
12/08/1997  2,500  0,030  4,360  5,890  6,00  7,20 -  61,00  168,00  14,50  12,10 -  10,00 
10/12/1997  0,050  0,317  2,300  3,200  4,20  7,10 -  55,00  557,00  23,00  25,00 -  10,00 
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Data da Campanha Nitratos Nitritos Nitrogênio 
Amoniacal 

Nitrogênio 
Kjeldahl Oxigênio Dissolvido pH Resíduos 

Suspensos 
Saturação de 

oxigênio 
Resíduo Total  

a 103 ºC 
Temperatura  

do ar 
Temperatura  

água 
Toxicidade aguda D. 

magna Turbidez 

mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N mg/L O2 Unidade de pH mg/L % mg/L ºC ºC FDd N.T.U. 
19/05/1998  1,300  0,092  2,610  3,000  6,80  7,60 -  74,00  146,00  16,50  15,40 -  10,00 
17/07/2000  1,120  0,029  4,320  5,980  6,90  7,50  21,00  73,00 -  5,00  8,80 -  24,00 
26/10/2000  0,720  0,250  4,530  9,640  4,30  7,30 -  52,00  506,00  22,00  20,10 -  7,50 
01/11/2000  0,510  0,094  4,100  7,870  2,90  7,50 -  35,00  255,00  25,00  18,80 -  15,00 
08/08/2001  0,950  0,154  2,440  11,310  5,70  7,50 -  64,00  160,00  20,20  17,00  1,0  19,00 
27/08/2004 0,470 0,140 4,100 8,000 4,30 7,30 - 48,00 237,00 16,50 15,90 1,0 120,00 
26/10/2004 1,700 0,180 1,400 2,100 6,50 7,70 32,00 77,00 194,00 18,00 18,70 1,0 33,00 
27/01/2005 1,280 0,239 2,400 4,300 4,50 7,40 20,00 65,00 182,00 17,00 19,70 1,0 18,00 
08/06/2005 0,080 0,180 4,200 7,700 1,80 7,20 30,00 21,00 233,00 20,00 17,70 1,0 21,00 
22/09/2005 1,640 0,158 1,400 2,700 6,60 7,60 12,00 36,00 139,00 16,20 15,70 1,0 10,00 
30/01/2006 1,400 0,250 3,100 7,100 4,00 7,50 15,00 43,00 182,00 22,50 23,20 1,0 31,00 
19/04/2006 1,030 0,250 4,000 5,700 4,70 7,30 3,00 53,00 140,00 16,00 17,30 1,0 9,00 
09/10/2006 0,710 0,194 5,100 6,100 4,70 7,42 10,00 63,00 206,00 20,00 18,60 1,0 10,00 
05/12/2006 0,690 0,310 3,100 7,100 3,90 7,60 19,00 50,00 222,00 24,20 22,70 1,0 7,00 
27/04/2007 1,380 0,217 1,800 5,400 5,60 7,70 90,00 71,00 302,00 19,90 18,60 1,0 47,00 
10/07/2007 0,800 0,019 4,100 8,400 3,10 7,57 33,00 33,00 204,00 20,90 15,30 >1,0 13,00 
17/10/2007 0,610 0,216 4,600 10,000 4,20 7,50 37,00 49,00 220,00 23,50 18,20 1,0 12,00 
20/03/2008 0,760 0,184 2,900 6,800 2,80 7,20 67,00 35,00 202,00 25,50 21,20 1,0 13,00 
10/06/2008 1,020 0,196 3,200 7,800 3,70 7,10 7,00 40,00 172,00 14,00 15,00 1,0 9,40 
22/09/2008 1,160 0,200 6,200 14,000 4,70 7,42 12,00 50,00 184,00 18,50 15,70 1,0 13,00 
11/02/2009 0,850 0,218 2,800 7,100 2,70 7,40 14,00 33,00 195,00 25,70 22,20 1,0 10,00 
04/08/2009 2,100 0,200 1,900 4,200 6,60 7,41 41,00 73,00 210,00 19,90 13,60 1,0 34,00 
06/11/2009 1,320 0,276 3,000 4,900 3,60 7,50 16,00 46,00 155,00 29,00 23,00 1,0 12,00 
18/03/2010 0,600 0,113 3,100 3,900 5,80 7,80 10,00 71,00 117,00 29,20 20,80 1,0 13,00 
17/06/2010 1,430 0,156 3,100 4,300 5,40 7,47 21,00 61,00 192,00 19,90 15,90 1,0 12,00 
19/10/2010 1,650 0,218 2,700 4,200 7,50 6,10 26,00 68,00 210,00 16,50 16,10 1,0 20,00 
30/03/2011 0,970 0,190 2,600 4,800 5,90 7,40 151,00 69,00 326,00 20,40 19,40 1,0 105,00 
02/08/2011 2,650 0,085 0,770 2,000 6,50 7,48 171,00 73,00 336,00 16,50 15,10 1,0 120,00 
10/11/2011 0,490 0,187 3,100 4,900 5,30 7,46 15,00 61,00 144,00 25,50 20,30 1,0 8,00 
24/05/2012 1,380 0,190 6,600 7,900 43,00 7,70 4,00 49,00 154,00 15,70 17,10 1,0 8,00 
06/11/2012 0,830 0,170 5,000 6,500 4,30 7,80 13,00 52,00 140,00 23,00 19,80 1,0 8,00 

Fonte: AGUASPARANA, 2020. 
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Tabela 61: Resultados Amostrais – Estação AI156 (Altitude 902,14m / Área de Drenagem: 29,88km²). 

Data da 
Campanha 

Cota Vazão Alcalinidade 
Total Alumínio Bário Chumbo Chuva nas últimas 48 

horas Cloretos Cobalto Cobre Coliforme 
Fecal 

Coliforme 
Total 

Condição do 
tempo 

Condutividade Elétrica 
Específica 

Cromo 
total Cádmio Cálcio 

cm m3/s mg/L CaCO3 mg/L Al mg/L 
Ba mg/L Pb  mg/L Cl mg/L 

Co 
mg/L 
Cu NMP/100 mL NMP/100 mL  µS/cm a 25 ºC mg/L Cr mg/L mg/L 

Ca 
11/09/1991 - - 84,000 - - - - 9,00 - - 3000 22000 BOM 43,00 - - 13,0000 
02/10/1991 - - - - - - - - - - 700000 - BOM - - - - 
24/10/1991 - - - - - - - - - - 17000 50000 BOM 153,00 - - - 
12/12/1991 - - 56,000 - - - - - - - - - BOM 144,00 - - 10,9000 
27/02/1992 - - 56,000 - - - - 11,00 - - - - BOM 160,00 - - 13,4100 
08/07/1992 - - - - - - - - - - 80000 240000 CHUVOSO 139,00 - - - 
04/08/1992 - - - - - - - - - - 30000 80000 CHUVOSO 105,00 - - - 
09/09/1992 - - - - - - - - - - 17000 50000 BOM 128,00 - - - 
06/10/1992 - - - - - - - - - - 110000 220000 BOM 166,00 - - - 
03/11/1992 - - - - - - - - - - 5000 50000 BOM 164,00 - - - 
01/12/1992 - - - - - - - - - - 130000 999999 CHUVOSO 115,00 - - - 
12/01/1993 - - - - - - - - - - 110000 170000 CHUVOSO 117,00 - - - 
02/03/1993 - - - - - - - - - - 999999 999999 CHUVOSO 102,00 - - - 
12/04/1993 - - - - - - - - - - 30000 80000 BOM 148,00 - - - 
03/05/1993 - - - - - - - - - - 13000 28000 BOM 161,00 - - - 
15/06/1993 - - - - - - - - - - 50000 80000 BOM 125,00 - - - 
05/07/1993 - - - - - - - - - - 220000 220000 BOM 135,00 - - - 
09/08/1993 - - - - - - - - - - 30000 130000 BOM 190,00 - - - 
01/09/1993 - - - - - - - - - - 300000 500000 BOM 179,00 - - - 
13/10/1993 - - - - - - - - - - 80000 140000 BOM 102,00 - - - 
22/11/1993 - - - - - - - - - - 11000 50000 BOM 162,00 - - - 
21/03/1994 - - - - - - - - - - 70000 110000 BOM 146,00 - - - 
05/04/1994 - - - - - - - - - - 8000 17000 BOM 162,00 - - - 
04/05/1994 - - - - - - - - - - 5000 70000 BOM 184,00 - - - 
03/08/1994 - - - - - - - - - - 70000 220000 BOM 136,00 - - - 
10/10/1994 - - - - - - - - - - 999999 999999 BOM 176,00 - - - 
29/11/1994 - - - - - - - - - - 80000 80000 CHUVOSO 176,00 - - - 
20/02/1995 - - - - - - - - - - 80000 80000 BOM 107,00 - - - 
28/06/1995 - - - - - - - - - - 170000 900000 BOM 181,00 - - - 
31/07/1995 - - - - - - - - - - <200 999999 BOM 167,00 - - - 
03/10/1995 - - - - - - - - - - 50000 230000 BOM 156,00 - - - 
12/02/1996 - - - - - - - - - - 80000 900000 CHUVOSO 116,00 - - - 
26/03/1996 - - - - - - - - - - 160000 160000 BOM 147,00 - - - 
22/04/1996 - - - - - - - - - - 22000 700000 BOM 156,00 - - - 
20/05/1996 - - - - - - - - - - 130000 500000 BOM 221,00 - - - 
19/06/1996 - - - - - - - - - - 500000 999999 BOM 216,00 - - - 
18/07/1996 - - - - - - - - - - - - BOM 200,00 - - - 
27/08/1996 - - - - - - - - - - 110000 999999 BOM 214,00 - - - 
23/09/1996 - - - - - - - - - - 220000 999999 BOM 180,00 - - - 
28/10/1996 - - - - - - - - - - 170000 999999 CHUVOSO 112,00 - - - 
27/11/1996 - - - - - - - - - - - - BOM 167,00 - - - 
18/03/1997 - - - - - - - - - - - 999999 BOM 195,00 - - - 
23/04/1997 - - - - - - - - - - - 210000 BOM 266,00 - - - 
02/07/1997 - - - - - - - - - - 500000 800000 CHUVOSO 178,00 - - - 
14/08/1997 - - - - - - - - - - - - BOM 272,00 - - - 
15/09/1997 - - - - - - - - - - 5000 999999 CHUVOSO 180,00 - - - 
14/10/1997 - - - - - - - - - - 110000 999999 CHUVOSO 154,00 - - - 
12/11/1997 - - 51,000 - - - - 8,20 - - 170000 999999 CHUVOSO 199,00 - - 14,4500 
25/11/1997 - - - - - - - - - - 30000 220000 CHUVOSO 148,00 - - - 
04/03/1998 - - - - - - - - - - 230000 999999 BOM 160,00 - - - 
27/04/1998 - - - - - - - - - - 170000 430000 CHUVOSO 32,00 - - - 
22/07/1998 - - - - - - - - - - - - BOM 170,00 - - - 
15/09/1998 - - - - - - - - - - 39000 999999 CHUVOSO 138,00 - - - 
22/03/1999 - - 79,400 - - - - 8,00 - - 50000 230000 BOM 192,00 - - 16,9100 
11/05/1999 - - - - - - - - - - 500000 500000 BOM 255,00 - - - 
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Data da 
Campanha 

Cota Vazão Alcalinidade 
Total Alumínio Bário Chumbo Chuva nas últimas 48 

horas Cloretos Cobalto Cobre Coliforme 
Fecal 

Coliforme 
Total 

Condição do 
tempo 

Condutividade Elétrica 
Específica 

Cromo 
total Cádmio Cálcio 

cm m3/s mg/L CaCO3 mg/L Al mg/L 
Ba mg/L Pb  mg/L Cl mg/L 

Co 
mg/L 
Cu NMP/100 mL NMP/100 mL  µS/cm a 25 ºC mg/L Cr mg/L mg/L 

Ca 
13/07/1999 - - - - - - - - - - 300000 999999 BOM 177,00 - - - 
23/03/2000 - - - - - - - - - - - 999999 BOM 315,00 - - - 
06/06/2000 - - 208,000 - - - - - - - 999999 999999 BOM 554,00 - - - 
10/07/2000 - - 141,800 - - - - - - - 300000 999999 BOM 366,00 - - - 
11/08/2000 - - 93,000 - - - - - - - - 80000 BOM 271,00 - - - 
22/12/2000 - - 96,800 - - - - 5,80 - - - 999999 BOM 250,00 - - 19,2100 
13/06/2001 - - 92,000 - - - - 14,22 - - 110000 220000 BOM 249,00 - - 18,4500 
06/12/2001 - - 52,100 - - - - - - - - - BOM 146,00 - - - 
08/02/2010 80 0,980 - - - - SIM - - - - 79000 BOM - - - - 
04/05/2010 83 0,847 - - - - NÃO - - - - 23000 CHUVOSO - - - - 
03/08/2010 77 0,581 - - - - SIM - - - - 28000 BOM - - - - 
16/11/2010 73 0,318 - - - - SIM - - - - 11000 BOM - - - - 
11/04/2011 80 0,519 - - - - SIM - - - - 110000 BOM - - - - 
13/06/2011 74 0,328 - - - - NÃO - - - - - BOM - - - - 
13/09/2011 79 0,554 - - - - NÃO - - - - 46000 BOM - - - - 
07/11/2011 74 0,353 - - - - NÃO - - - - 2700 BOM - - - - 
31/03/2014 63 0,050 64,500 - - - - - - - 27300 82400 - 115,00 - - - 
22/07/2014 84 0,670 - - - - - - - - 291000 2420000 - - - - - 
17/10/2014 74 0,350 74,400 - - - - - - - 750 19200 - - - - - 
02/03/2015 83 0,660 74,000 - - - - - - - 2110 242000 - 131,20 - - - 
01/06/2015 76 0,410 61,500 - - - - - - - 520 12500 - 106,00 - - - 
30/11/2015 80 0,550 71,300 - - - - - - - - - - 131,00 - - - 
14/03/2016 76 0,410 84,400 - - - - - - - 200 4060 - 153,00 - - - 
06/06/2016 80 0,550 - - - - - - - - 2920 28600 - 164,70 - - - 
19/10/2016 100 1,362 49,000 - - - SIM 4,10 - - - - BOM 118,00 - - - 
21/11/2016 78 0,480 - - - - - - - - 2360 24200 - 167,60 - - - 
15/02/2017 124 2,517 82,000 - - - SIM 3,40 - - - - BOM 166,00 - - - 
17/05/2017 74 0,345 82,000 - - - NÃO 6,50 - - - - BOM 193,00 - - - 
02/08/2017 66 0,114 237,000 - - - NÃO 27,00 - - - - BOM 600,00 - - - 
18/10/2017 80 0,550 81,000 - - - NÃO 2,50 - - - - BOM 168,00 - - - 
24/01/2018 103 1,498 44,000 - - - SIM 5,90 - - - - BOM 110,00 - - - 
08/08/2018 66 0,114 95,000 <0,1000 0,0380 <0,0100 NÃO 3,30 <0,0100 <0,0050 - - BOM 208,00 <0,0100 <0,0010 - 
07/11/2018 71 0,252 76,000 <0,1000 0,0470 <0,0100 NÃO 4,10 <0,0100 <0,0050 - - BOM 178,00 <0,0100 <0,0010 - 
21/02/2019 69 0,194 63,000 <0,0100 0,0550 <0,0100 SIM 6,00 <0,0100 <0,0050 - - BOM 138,00 <0,0100 <0,0010 - 
27/05/2019 82 0,621 54,000 0,1600 0,0570 <0,0100 NÃO 5,70 <0,0100 <0,0050 - - BOM 142,00 <0,0100 <0,0010 - 
07/08/2019 75 0,378 90,000 <0,1000 0,0460 <0,0100 NÃO 4,60 <0,0100 <0,0050 - - BOM 208,00 <0,0100 <0,0010 - 
04/11/2019 102 1,452 90,000 <0,1000 0,0700 <0,0100 NÃO 6,90 <0,0100 <0,0050 - - CHUVOSO 212,00 <0,0100 <0,0010 - 

Fonte: AGUASPARANA, 2020. 
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Tabela 62: Resultados Amostrais – Estação AI156 (Altitude 902,14m / Área de Drenagem: 29,88km²) - continuação. 

Data da 
Campanha 

DBO/5 20 ºC DQO Dureza total Escherichia 
coli 

Ferro 
Dissolvido 

Fosfato Reativo 
Solúvel 

Fosfatos 
Totais 

Fósforo 
Total Magnésio Manganês Mercúrio Nitratos Nitritos Nitrogênio 

Amoniacal 
Nitrogênio 

Kjeldahl 
Nitrogênio 
Orgânico 

Nitrogênio 
Total Ortofosfatos 

mg/L O2 mg/L O2 mg/L CaCO3 NMP/100mL mg/L mg/L P mg/L P mg/L P mg/L Mg mg/L Mn µg/L Hg mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N mg/L P 
11/09/1991  5,00  13,00  66,000 - - -  0,1650 -  8,0000 - -  2,400  0,011  1,870  3,140  1,270 - - 
02/10/1991 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
24/10/1991  2,00  10,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 
12/12/1991  10,00  27,00  55,000 - - -  0,1650 -  6,7100 - -  0,200  0,002  0,380  0,980  0,600 - - 
27/02/1992  5,00  8,00  60,000 - - -  0,1330 -  6,2800 - -  0,600  0,008  0,100  1,090  0,990 - - 
08/07/1992  6,00  16,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 
04/08/1992  2,00  10,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 
09/09/1992  7,00  13,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 
06/10/1992  5,00  9,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 
03/11/1992  5,00  15,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 
01/12/1992  4,00  19,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 
12/01/1993  4,00  20,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 
02/03/1993  34,00  96,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 
12/04/1993  5,00  15,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 
03/05/1993  4,00  10,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 
15/06/1993  3,00  7,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 
05/07/1993  4,00  22,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 
09/08/1993  3,00  12,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 
01/09/1993  11,00  24,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 
13/10/1993  2,00  8,00 - - - - - - - - -  0,850  0,078  0,610  1,120 - - - 
22/11/1993  9,00  36,00 - - - - - - - - -  1,800 <0,002  1,530 - - - - 
21/03/1994  3,00  12,00 - - - -  0,0860 - - - -  0,720  0,223 -  1,190 - - - 
05/04/1994  4,00  15,00 - - - -  0,1000 - - - -  0,840  0,149  1,320  1,340 - - - 
04/05/1994  5,00  15,00 - - - -  0,2310 - - - -  1,150  0,249  1,230  2,050 - - - 
03/08/1994  4,00  12,00 - - - -  0,1630 - - - -  0,790  0,088  1,220  1,730 - - - 
10/10/1994  5,00  17,00 - - - -  0,2300 - - - -  0,450  0,053  1,680  2,920 - - - 
29/11/1994  4,00  20,00 - - - -  0,1400 - - - -  1,150  0,760  1,320  2,230 - - - 
20/02/1995  2,00  9,00 - - - -  0,0890 - - - -  0,760  0,008  0,330  0,620 - - - 
28/06/1995  5,00  16,00 - - - -  0,1350 - - - -  1,020  0,130  1,750  3,600 - - - 
31/07/1995  3,00  10,00 - - - -  0,1850 - - - -  0,680  0,184  1,780  2,490 - - - 
03/10/1995  4,00  9,00 - - - -  0,1800 - - - -  0,900  0,168  0,940  1,150 - - - 
12/02/1996  5,00  12,00 - - - -  0,0880 - - - -  0,980  0,061  0,410  0,770 - - - 
26/03/1996  4,00  19,00 - - - -  0,1980 - - - -  3,000  0,039  1,510  2,600 - - - 
22/04/1996  3,00  5,00 - - - -  0,1700 - - - -  5,340  0,005  1,000  1,500 - - - 
20/05/1996  5,00  6,00 - - - -  0,1930 - - - -  0,650  0,145  1,450  1,930 - - - 
19/06/1996  5,00  17,00 - - - -  0,2730 - - - -  1,010  0,402  2,360  4,550 - - - 
18/07/1996  7,00  25,00 - - - -  0,2900 - - - -  0,670  0,138  2,410  3,210 - - - 
27/08/1996  3,00  16,00 - - - -  0,2940 - - - -  0,910  0,183  2,770  4,840 - - - 
23/09/1996  6,00  17,00 - - - -  0,2730 - - - -  0,860  0,090  1,080  4,600 - - - 
28/10/1996  4,00  24,00 - - - -  0,1910 - - - -  1,410  0,007  0,380  1,430 - - - 
27/11/1996  7,00  22,00 - - - -  0,1720 - - - -  1,990  0,005  1,180  1,800 - - - 
18/03/1997  6,00  11,00 - 500000 - -  0,3180 - - - -  3,090  0,240  1,600  2,950 - - - 
23/04/1997  5,00  17,00 - 30000 - -  0,5270 - - - -  0,340  0,108  4,000  6,140 - - - 
02/07/1997  6,00  20,00 - - - -  0,3440 - - - -  4,110  0,005  1,170  2,760 - - - 
14/08/1997  14,00  37,00 - - - -  7,3000 - - - -  2,600  1,410  6,270  7,300 - - - 
15/09/1997  9,00  41,00 - - - -  0,5100 - - - -  1,320  0,044  1,420  3,060 - - - 
14/10/1997  5,00  16,00 - - - -  0,1300 - - - -  0,890  0,163  1,210  1,550 - - - 
12/11/1997  7,00  27,00  66,000 - - -  0,3280 -  7,2200 - -  0,700  0,243  2,000  3,420 - - - 
25/11/1997  4,00  18,00 - - - -  0,1290 - - - -  1,450  0,014  1,090  2,200 - - - 
04/03/1998  4,00  9,00 - - - -  0,1900 - - - -  0,180  0,080  1,380  2,500 - - - 
27/04/1998  4,00  21,00 - - - -  0,2400 - - - -  0,870  0,110  0,900  1,540 - - - 
22/07/1998  16,00  25,00 - - - -  0,3710 - - - -  1,260  0,006  2,190  3,190 - - - 
15/09/1998 -  22,00 - - - -  0,4100 - - - -  0,610  0,071  0,640  2,350 - - - 
22/03/1999  6,00  12,00  74,000 - - -  0,4110 -  7,8300 - -  0,590  0,285  2,340  3,860 - - - 
11/05/1999  22,00  24,00 - - - -  0,5430 - - - -  0,600  0,150  4,970  5,790 - - - 
13/07/1999  12,00  19,00 - - - -  0,4570 - - - -  1,120  0,089  2,640  5,020 - - - 
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Data da 
Campanha 

DBO/5 20 ºC DQO Dureza total Escherichia 
coli 

Ferro 
Dissolvido 

Fosfato Reativo 
Solúvel 

Fosfatos 
Totais 

Fósforo 
Total Magnésio Manganês Mercúrio Nitratos Nitritos Nitrogênio 

Amoniacal 
Nitrogênio 

Kjeldahl 
Nitrogênio 
Orgânico 

Nitrogênio 
Total Ortofosfatos 

mg/L O2 mg/L O2 mg/L CaCO3 NMP/100mL mg/L mg/L P mg/L P mg/L P mg/L Mg mg/L Mn µg/L Hg mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N mg/L P 
23/03/2000  10,00  17,00 - 80000 - -  0,8130 - - - -  0,950  0,175  4,760  11,350 - - - 
06/06/2000  26,00  73,00  112,500 - - -  4,5100 - - - -  0,830  0,015  20,130  37,600 - - - 
10/07/2000  27,00  79,00  94,000 - - -  1,1610 - - - -  0,090  0,043  13,730  17,010 - - - 
11/08/2000  12,00  14,00  78,200 11000 - -  0,6240 - - - -  0,490  0,093  6,030  10,730 - - - 
22/12/2000  16,00  19,00  85,800 999999 - -  1,0910 -  9,1500 - -  0,730  0,230  3,830  6,790 - - - 
13/06/2001  19,00  19,00  96,000 - - -  0,6500 -  8,1500 - -  0,450  0,160  4,360  10,880 - - - 
06/12/2001  10,00  25,00  52,000 - - -  0,3410 - - - -  0,860  0,075  0,660  3,050 - - - 
08/02/2010 <2,00 - - 79000 - - - - - - - - - - - - - - 
04/05/2010 <2,00 - - 23000 - - - - - - - - - - - - - - 
03/08/2010 2,30 - - 14000 - - - - - - - - - - - - - - 
16/11/2010 2,00 - - 4500 - - - - - - - - - - - - - - 
11/04/2011 2,50 - - 17000 - - - - - - - - - - - - - - 
13/06/2011 2,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
13/09/2011 3,60 - - 3400 - - - - - - - - - - - - - - 
07/11/2011 8,00 - - 450 - - - - - - - - - - - - - - 
31/03/2014 - 14,00 - - - - - 0,5800 - - - 3,050 0,020 0,220 3,960 - 7,250 0,050 
22/07/2014 37,00 69,70 - - - - - 1,9800 - - - 4,520 1,250 1,220 5,790 - 7,010 1,020 
17/10/2014 1,00 - - - - - - 4,4500 - - - 1,790 1,070 10,630 10,300 - 13,160 4,370 
02/03/2015 13,00 4,10 - - - - - 0,5600 - - - 0,530 0,320 0,440 0,600 - 1,460 0,050 
01/06/2015 <1,00 8,10 - - - - - 1,1600 - - - 11,860 0,170 1,290 3,380 - 15,410 0,080 
30/11/2015 4,00 13,60 - - - - - 0,2800 - - - 0,870 0,080 0,300 - - - 0,100 
14/03/2016 5,00 28,20 - - - - - - - - - 0,790 0,010 0,040 0,500 - 1,330 0,020 
06/06/2016 0,50 11,30 - - - - - 0,1300 - - - 1,200 0,010 0,090 0,140 - 1,350 0,010 
19/10/2016 5,00 25,40 - 40000 - - - 0,1800 - - - 0,910 - 0,490 - - 2,500 0,008 
21/11/2016 11,90 3,50 - - - - - 0,0800 - - - 0,890 0,080 1,000 0,920 - 1,890 0,040 
15/02/2017 3,00 6,30 - 1800 - - - 0,0650 - - - 1,070 - 0,090 - - 1,500 0,004 
17/05/2017 <3,00 28,00 - 860 - - - 0,0690 - - - 0,910 0,190 0,500 0,680 - 1,800 0,029 
02/08/2017 166,00 213,00 - >4900000 - - - 3,9000 - - - 0,530 0,097 29,000 39,000 - 40,000 2,600 
18/10/2017 2,40 14,00 - 450 - - - 0,0560 - - - 0,760 0,031 0,087 0,350 - 1,100 0,003 
24/01/2018 <2,00 13,00 - 12000 - - - 0,0700 - - - 0,940 0,052 0,130 0,510 - 1,500 0,010 
08/08/2018 <2,00 12,00 - 100 <0,1000 - - 0,0370 - 0,048 <0,20000 1,000 0,013 0,160 0,340 - 1,300 0,011 
07/11/2018 <2,00 10,00 - 730 0,1400 0,0230 - 0,0430 - 0,043 <0,20000 1,200 0,046 0,059 0,300 - 1,600 - 
21/02/2019 <2,00 17,00 - 13000 0,2800 0,0190 - 0,0620 - 0,050 <0,20000 0,900 0,131 0,190 0,590 - 1,600 - 
27/05/2019 <2,00 11,00 - 5600 0,3000 0,0030 - 0,0560 - 0,050 <0,20000 1,100 0,080 0,160 0,390 - 1,500 - 
07/08/2019 2,20 3,70 - 210 0,1000 0,0160 - 0,0470 - 0,038 <0,20000 1,090 0,025 0,210 0,320 - 1,400 - 
04/11/2019 4,60 12,00 - 1000 0,2700 0,0550 - 0,1600 - 0,061 <0,20000 0,880 0,140 0,970 1,500 - 2,500 - 

Fonte: AGUASPARANA, 2020. 
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Tabela 63: Resultados Amostrais – Estação AI156 (Altitude 902,14m / Área de Drenagem: 29,88km²) – continuação. 

Data da 
Campanha 

Oxigênio 
Dissolvido pH Resíduos 

Suspensos 
Saturação de 

Oxigênio 
Sólidos 

Dissolvidos 
Totais 

Sólidos 
Suspensos 

Fixos 

Sólidos 
Suspensos 

Totais 

Sólidos 
Suspensos 

Voláteis 
Sólidos 
Totais 

Sólidos 
Totais  

a 103 ºC 
Sulfatos Surfactantes Temperatura 

do ar 
Temperatura 

água 
Toxicidade 
aguda D. 
magna 

Turbidez Zinco 

mg/L O2 Unidade de pH mg/L % mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 
SO4 mg/L ºC ºC FDd N.T.U. mg/L 

Zn 
11/09/1991  6,70  7,40  20,00  70,00 - 0 -  20,00 - -  4,0000 -  19,00  14,30 -  3,50 - 
02/10/1991 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
24/10/1991  8,20  8,00 -  107,00 - - - - - - - -  20,00  23,70 -  13,00 - 
12/12/1991  7,10  7,80  37,00  93,00 - 0 -  37,00 - - <1,0000 -  27,00  23,10 -  7,10 - 
27/02/1992  7,50  7,60  39,00  95,00 - 0 -  39,00 - -  4,0000 -  25,00  22,40 -  28,00 - 
08/07/1992  9,70  7,50 -  100,00 - - - - - - - -  16,00  13,40 -  12,00 - 
04/08/1992  8,60  6,90 -  86,00 - - - - - - - -  16,00  12,50 -  16,00 - 
09/09/1992  9,20  7,70 -  108,00 - - - - - - - -  19,50  18,20 -  13,00 - 
06/10/1992  8,00  7,40 -  95,00 - - - - - - - -  26,50  20,50 -  15,00 - 
03/11/1992  5,90  7,40 -  71,00 - - - - - - - -  28,00  20,90 -  16,00 - 
01/12/1992  6,90  6,90 -  82,00 - - - - - - - -  25,00  20,20 -  57,00 - 
12/01/1993  6,70  7,20 -  82,00 - - - - - - - -  20,50  21,20 -  34,00 - 
02/03/1993  6,30  7,00 -  75,00 - - - - - - - -  26,50  20,40 -  200,00 - 
12/04/1993  6,60  7,50 -  77,00 - - - - - - - -  29,50  21,10 -  8,50 - 
03/05/1993  7,30  7,60 -  8,40 - - - - - - - -  24,50  20,70 -  6,80 - 
15/06/1993  8,70  7,70 -  98,00 - - - - - - - -  23,50  16,80 -  8,60 - 
05/07/1993  9,70  7,90 -  114,00 - - - - - - - -  27,00  19,40 -  11,00 - 
09/08/1993  9,40  7,60 -  103,00 - - - - - - - -  18,40  16,30 -  7,60 - 
01/09/1993  6,70  7,50 -  85,00 - - - - - - - -  25,00  22,00 -  15,00 - 
13/10/1993  8,00  7,60 -  94,00 - - - - -  292,00 - -  27,50  19,30 -  25,00 - 
22/11/1993  6,60  7,60 -  78,00 - - - - -  116,00 - -  17,00  19,60 -  13,00 - 
21/03/1994  8,30  7,60 -  101,00 - - - - -  152,00 - -  22,20  21,30 -  8,90 - 
05/04/1994  8,50  7,60 -  99,00 - - - - -  128,00 - -  18,80  20,00 -  8,30 - 
04/05/1994  7,50  7,60 -  81,00 - - - - -  94,00 - -  23,00  18,10 -  10,00 - 
03/08/1994  8,30  7,40 -  87,00 - - - - -  166,00 - -  13,20  14,00 -  25,00 - 
10/10/1994  6,20  7,00 -  76,00 - - - - -  186,00 - -  26,00  21,00 -  12,00 - 
29/11/1994  6,80  7,50 -  83,00 - - - - -  290,00 - -  22,00  21,30 -  29,00 - 
20/02/1995  7,30  7,50 -  87,00 - - - - -  197,00 - -  22,00  20,20 -  35,00 - 
28/06/1995  6,90  6,90 -  81,00 - - - - -  72,00 - -  23,50  19,80 -  20,00 - 
31/07/1995  8,40  7,80 -  93,00 - - - - -  165,00 - -  22,50  16,50 -  5,40 - 
03/10/1995  6,60  7,40 -  75,00 - - - - -  102,00 - -  18,50  17,70 -  14,00 - 
12/02/1996  6,60  6,90 -  79,00 - - - - -  155,00 - -  15,70  19,80 -  28,00 - 
26/03/1996  6,40  7,10 -  82,00 - - - - -  156,00 - -  26,00  23,80 -  10,00 - 
22/04/1996  7,00  7,20 -  79,00 - - - - -  132,00 - -  18,50  16,70 -  3,80 - 
20/05/1996  5,50  7,40 -  59,00 - - - - -  63,00 - -  17,70  14,00 -  6,30 - 
19/06/1996  5,40  7,40 -  61,00 - - - - -  171,00 - -  15,50  16,70 -  16,00 - 
18/07/1996  6,50  7,70 -  72,00 - - - - -  119,00 - -  17,00  15,10 -  16,00 - 
27/08/1996  8,00  7,50 -  91,00 - - - - -  161,00 - -  24,50  18,80 -  7,70 - 
23/09/1996  7,60  7,70 -  89,00 - - - - -  150,00 - -  20,00  20,20 -  15,00 - 
28/10/1996  7,10  7,50 -  83,00 - - - - -  237,00 - -  22,00  18,00 -  34,00 - 
27/11/1996  6,60  7,50 -  82,00 - - - - -  91,00 - -  21,50  20,50 -  15,00 - 
18/03/1997  6,30  7,50 -  79,00 - - - - -  169,00 - -  19,00  23,20 -  17,00 - 
23/04/1997  3,80  7,10 -  44,00 - - - - -  155,00 - -  18,00  18,10 -  10,00 - 
02/07/1997  7,50  6,90 -  85,00 - - - - -  170,00 - -  21,50  17,30 -  25,00 - 
14/08/1997  4,90  7,50 -  61,00 - - - - -  169,00 - -  19,50  21,40 -  7,00 - 
15/09/1997  6,80  7,00 -  71,00 - - - - -  505,00 - <0,005  13,00  13,60 -  240,00 - 
14/10/1997  6,30  6,60 -  76,00 - - - - -  130,00 - <0,005  26,00  20,20 -  13,00 - 
12/11/1997  3,80  6,90  66,00  49,00 -  42,00 -  24,00 - - <1,0000 - -  24,30 -  25,00 - 
25/11/1997  6,80  6,80 -  83,00 - - - - -  141,00 - <0,005  20,30  21,20 -  20,00 - 
04/03/1998  6,60  7,30 -  83,00 - - - - -  136,00 - <0,005  25,50  21,80 -  18,00 - 
27/04/1998  8,30  7,10 -  96,00 - - - - -  153,00 - -  21,00  18,30 -  25,00 - 
22/07/1998  6,30  7,30 -  69,00 - - - - -  103,00 - -  14,50  15,20 -  11,00 - 
15/09/1998  7,30  7,40 -  83,00 - - - - -  240,00 -  0,086  14,50  16,20 -  116,00 - 
22/03/1999  6,80  7,50  10,00  84,00 -  5,00 -  5,00 -  182,00 <1,0000 -  21,00  22,40 -  14,00 - 
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Data da 
Campanha 

Oxigênio 
Dissolvido pH Resíduos 

Suspensos 
Saturação de 

Oxigênio 
Sólidos 

Dissolvidos 
Totais 

Sólidos 
Suspensos 

Fixos 

Sólidos 
Suspensos 

Totais 

Sólidos 
Suspensos 

Voláteis 
Sólidos 
Totais 

Sólidos 
Totais  

a 103 ºC 
Sulfatos Surfactantes Temperatura 

do ar 
Temperatura 

água 
Toxicidade 
aguda D. 
magna 

Turbidez Zinco 

mg/L O2 Unidade de pH mg/L % mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 
SO4 mg/L ºC ºC FDd N.T.U. mg/L 

Zn 
11/05/1999  3,10  7,20 -  36,00 - - - - -  150,00 - -  24,00  19,10 -  20,00 - 
13/07/1999  6,30  7,40 -  69,00 - - - - -  121,00 - -  22,00  15,70 -  17,00 - 
23/03/2000  3,70  7,30 -  46,00 - - - - -  279,00 - -  22,50  21,30 -  3,00 - 
06/06/2000  1,20  7,40  20,00  14,00 - - - - - - - -  20,00  17,40 -  21,00 - 
10/07/2000  2,50  7,40  18,00  27,00 - - - - - - - -  20,00  16,90 -  13,00 - 
11/08/2000  4,00  7,20 -  41,00 - - - - -  137,00 - -  11,00  13,10 -  7,00 - 
22/12/2000  3,80  7,30  17,00  48,00 -  11,00 -  6,00 -  166,00  13,2000 -  28,00  22,10 -  20,00 - 
13/06/2001  2,30  7,10  21,00  27,00 - 0 -  21,00 -  161,00  4,0000 -  19,00  18,50  1,0 13 - 
06/12/2001  7,20  6,90 -  88,00 - - - - -  232,00 - -  23,00  19,60  1,0  115,00 - 
08/02/2010 - - - - - - - - - - - 0,026 27,00 24,00 - - - 
04/05/2010 - - - - - - - - - - - - 22,00 19,00 - - - 
03/08/2010 - - - - - - - - - - - - 10,00 12,00 - - - 
16/11/2010 - - - - - - - - - - - - 21,00 18,01 - - - 
11/04/2011 - - - - - - - - - - - - 21,50 16,70 - - - 
13/06/2011 - - - - - - - - - - - - 11,00 10,30 - - - 
13/09/2011 - - - - - - - - - - - - 24,20 16,10 - - - 
07/11/2011 - - - - - - - - - - - - 28,00 19,00 - - - 
31/03/2014 5,40 6,90 - 64,80 67,00 - 59 - 126,00 - - - - 19,60 - 35,90 - 
22/07/2014 - - - - 256,30 - 102,5 - 3588,00 - - - - - - - - 
17/10/2014 - - - - 44,00 - 74 - 118,00 - - - - - - - - 
02/03/2015 7,50 7,60 - 93,30 91,50 - 10,5 - 102,00 - - - - 21,10 - 23,60 - 
01/06/2015 8,70 7,60 - 95,00 166,00 - 18 - 184,00 - - - - 15,00 - 15,40 - 
30/11/2015 8,30 8,10 - 89,50 131,30 - 28,7 - 160,00 - - - - 17,60 - 25,60 - 
14/03/2016 7,70 7,80 - 86,20 112,00 - 18 - 130,00 - - - - 19,50 - 16,40 - 
06/06/2016 8,70 7,70 - 96,60 98,00 - 42 - 140,00 - - - - 15,10 - 57,80 - 
19/10/2016 7,70 7,00 - - 99,00 - 73 - - - - - 25,00 19,00 - 76,00 - 
21/11/2016 7,40 7,60 - - 206,80 - 5,2 - 212,00 - - - - 19,30 - 18,90 - 
15/02/2017 7,50 7,79 - - 64,00 - 28 - - - - - 22,20 20,40 - 14,00 - 
17/05/2017 7,80 7,60 - 88,00 113,00 - <5 - 115,00 - - 0,040 18,00 16,20 1,0 4,80 - 
02/08/2017 4,00 7,80 - 45,00 267,00 - 34 - 300,00 - - 1,000 19,00 15,70 1,0 46,00 - 
18/10/2017 7,70 6,20 - 91,00 111,00 - 14 - 125,00 - - 0,390 18,90 17,90 1,0 13,00 - 
24/01/2018 7,20 8,00 - 86,00 100,00 - 32,00 - 132,00 - - 0,035 30,00 20,40 1,0 36,00 - 
08/08/2018 9,10 7,40 - 98,00 129,00 - 4,40 - 133,00 - - <0,040 20,30 14,20 1,0 6,10 0,3900 
07/11/2018 7,80 7,80 - 86,00 129,00 - 4,80 - 134,00 - - <0,040 18,00 17,00 1,0 6,70 <0,0500 
21/02/2019 6,50 7,80 - 76,00 103,00 - 6,80 - 110,00 - - 0,069 22,80 20,70 1,0 14,00 <0,0500 
27/05/2019 7,40 8,49 - 83,00 94,00 - 11,00 - 105,00 - - 0,068 22,70 17,10 1,0 15,00 <0,0500 
07/08/2019 8,30 7,74 - - 112,00 - 4,00 - 116,00 - - <0,041 17,50 14,70 1,0 5,60 <0,0500 
04/11/2019 6,70 7,60 - 82,00 427,00 - 4,00 - 431,00 - - <0,040 20,00 20,10 1,0 9,00 <0,0500 

Fonte: AGUASPARANA, 2020.  
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No período de 1992 a 2012 foram realizadas 83 campanhas para a avaliação da qualidade da água considerando as 
coletas realizadas na Estação AI44. Analisando os quantitativos e resultados para os parâmetros apresentados nas 
planilhas (Tabela 52 a Tabela 54) calculou-se os índices percentuais de não conformidade, indicando que no ponto de 
coleta é perceptível a degradação ambiental do corpo hídrico. 
Considerando os parâmetros comparáveis a Resolução CONAMA nº 357/2005 montou-se o gráfico apresentado na 
Figura 43 evidenciando a degradação do corpo hídrico com esgoto doméstico, metais e metais pesados. 

Figura 37: Estação AI44. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

No período de 1993 a 2012 foram realizadas 44 campanhas para a avaliação da qualidade da água considerando as 
coletas realizadas na Estação AI46. Analisando os quantitativos e resultados para os parâmetros apresentados nas 
planilhas (Tabela 55 e Tabela 56) calculou-se os índices percentuais de não conformidade, indicando que no ponto de 
coleta é perceptível a degradação ambiental do corpo hídrico. 
Considerando os parâmetros comparáveis a Resolução CONAMA nº 357/2005 montou-se o gráfico apresentado na 
Figura 38 evidenciando a degradação do corpo hídrico com esgoto doméstico. 
Salienta-se que a presença de fósforo na água pode ser de origem natural (decomposição de matéria biológica e lixiviação 
de minerais), ou antropogênicas tais como na escorrência de terras agrícolas fertilizadas ou em falhas no tratamento de 
águas residuárias. 
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Figura 38: Estação AI46. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

No período de 1993 a 2012 foram realizadas 44 campanhas para a avaliação da qualidade da água considerando as 
coletas realizadas na Estação AI47. Analisando os quantitativos e resultados para os parâmetros apresentados nas 
planilhas (Tabela 57 e Tabela 58) calculou-se os índices percentuais de não conformidade, indicando que no ponto de 
coleta é perceptível a degradação ambiental do corpo hídrico. 
Considerando os parâmetros comparáveis a Resolução CONAMA nº 357/2005 montou-se o gráfico apresentado na 
Figura 39 evidenciando a degradação do corpo hídrico com esgoto doméstico. 
Salienta-se que a presença de fósforo na água pode ser de origem natural (decomposição de matéria biológica e lixiviação 
de minerais), ou antropogênicas tais como na escorrência de terras agrícolas fertilizadas ou em falhas no tratamento de 
águas residuárias. 

Figura 39: Estação AI47. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 
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No período de 1993 a 2012 foram realizadas 40 campanhas para a avaliação da qualidade da água considerando as 
coletas realizadas na Estação AI55. Analisando os quantitativos e resultados para os parâmetros apresentados nas 
planilhas (Tabela 59 e Tabela 60) calculou-se os índices percentuais de não conformidade, indicando que no ponto de 
coleta é perceptível a degradação ambiental do corpo hídrico. 
Considerando os parâmetros comparáveis a Resolução CONAMA nº 357/2005 montou-se o gráfico apresentado na 
Figura 40 evidenciando a degradação do corpo hídrico com esgoto doméstico e metais pesados. 
Salienta-se que a presença de fósforo na água pode ser de origem natural (decomposição de matéria biológica e lixiviação 
de minerais), ou antropogênicas tais como na escorrência de terras agrícolas fertilizadas ou em falhas no tratamento de 
águas residuárias. 
A série nitrogenada identifica o grau de esgotamento sanitário considerando os “mais novos” (nitrogênio amoniacal) e os 
“mais velhos” (nitritos).  

Figura 40: Estação AI55. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

No período de 1991 a 2019 foram realizadas 92 campanhas para a avaliação da qualidade da água considerando as 
coletas realizadas na Estação AI156. Analisando os quantitativos e resultados para os parâmetros apresentados nas 
planilhas (Tabela 61 a Tabela 63) calculou-se os índices percentuais de não conformidade, indicando que no ponto de 
coleta é perceptível a degradação ambiental do corpo hídrico. 
Considerando os parâmetros comparáveis a Resolução CONAMA nº 357/2005 montou-se o gráfico apresentado na 
Figura 41 evidenciando a degradação do corpo hídrico com esgoto doméstico. 
Salienta-se que a presença de fósforo na água pode ser de origem natural (decomposição de matéria biológica e lixiviação 
de minerais), ou antropogênicas tais como na escorrência de terras agrícolas fertilizadas ou em falhas no tratamento de 
águas residuárias. 
A série nitrogenada identifica o grau de esgotamento sanitário considerando os “mais novos” (nitrogênio amoniacal) e os 
“mais velhos” (nitritos). Fica evidente o lançamento de esgoto “recentes” no curso d’água. 
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Figura 41: Estação AI156. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

Para o EIA, apresentado em 2012, foram realizadas novas amostragens de água superficial a fim de aferir sua qualidade, 
submetendo a posterior avaliação de impacto, considerando a implantação e operação do Contorno Norte de Curitiba. 
Considerando a classe dos cursos d’água como Classe 2, à época do estudo, os resultados para os parâmetros 
analisados estão apresentados na Tabela 65 e gráficos (Figura 43 a Figura 68). 
No levantamento realizado, ocorrido em julho/2011, foram 8 pontos de amostragem (locais amostrados são indicados na 
Figura 42).  
Os resultados percentuais de atendimento aos parâmetros avaliados e comparáveis de acordo com os limites 
estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/2005 estão apresentados na Tabela 64. 

O significado ambiental e a importância dos parâmetros avaliados estão elencados a seguir: 

• Temperatura da Água 
Sabe-se que os corpos d’água apresentam variações de temperatura ao longo do dia e das estações do ano, e que 
o lançamento de efluentes com altas temperaturas possui potencial de impactar de forma significativa os corpos 
d’água (IAP, 2020)18. 
A temperatura superficial é influenciada por fatores tais como latitude, altitude, estação do ano, período do dia, taxa 
de fluxo e profundidade. A elevação da temperatura em um corpo d’água geralmente é provocada por despejos 
industriais e usinas termoelétricas (CETESB, 2016). 
A temperatura desempenha um papel crucial no meio aquático, condicionando as influências de uma série de 
variáveis físico-químicas. Em geral, à medida que a temperatura aumenta, de 0 a 30°C, viscosidade, tensão 
superficial, compressibilidade, calor específico, constante de ionização e calor latente de vaporização diminuem, 
enquanto a condutividade térmica e a pressão de vapor aumentam. Organismos aquáticos possuem limites de 
tolerância térmica superior e inferior, temperaturas ótimas para crescimento, temperatura preferida em gradientes 
térmicos e limitações de temperatura para migração, desova e incubação do ovo (CETESB, 2016). 

• Turbidez 

 
18 IAP, 2020. Indicadores de Qualidade – Índices de Qualidade das Águas (IQA). Disponível em: <http://pnqa.ana.gov.br/indicadores-
indice-aguas.aspx>, acesso em abril de 2020. 
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A turbidez de uma amostra de água é o grau de atenuação de intensidade que um feixe de luz sofre ao atravessá-
la devido à presença de sólidos em suspensão, tais como: 

• partículas inorgânicas (areia, silte, argila); e  

• detritos orgânicos, tais como algas e bactérias, plâncton em geral. 
Os esgotos domésticos e diversos efluentes industriais também provocam elevações na turbidez das águas. Alta 
turbidez reduz a fotossíntese de vegetação enraizada submersa e algas. Esse desenvolvimento reduzido de plantas 
pode, por sua vez, suprimir a produtividade de peixes. Logo, a turbidez pode influenciar nas comunidades biológicas 
aquáticas. Além disso, afeta adversamente os usos doméstico, industrial e recreacional de uma água (CETESB, 
2016).  
As atividades de mineração, lançamentos de esgotos e efluentes industriais são fontes de elevação da turbidez nos 
corpos hídricos (IAP, 2020).  

• Série de Sólidos 
Para o recurso hídrico, os sólidos podem causar danos aos peixes e à vida aquática. Eles podem sedimentar no 
leito dos rios destruindo organismos que fornecem alimentos ou, também, danificar os leitos de desova de peixes. 
Os sólidos podem reter bactérias e resíduos orgânicos no fundo dos rios, promovendo decomposição anaeróbia 
(CETESB, 2013)19. 

Os sólidos nas águas correspondem a toda matéria que permanece como resíduo, após a evaporação, secagem ou 
calcinação de uma amostra de água a uma temperatura pré estabelecida durante um tempo fixado. Em linhas gerais, 
as operações de secagem, calcinação e filtração são as que definem as diversas frações de sólidos presentes na 
água (sólidos totais, em suspensão, dissolvidos, fixos e voláteis) (CETESB, 2016). 
Nos estudos de controle de poluição das águas naturais, principalmente nos estudos de caracterização de esgotos 
sanitários e de efluentes industriais, as determinações dos níveis de concentração das diversas frações de sólidos 
resultam em um quadro geral da distribuição das partículas com relação ao tamanho (sólidos em suspensão e 
dissolvidos) e com relação à natureza (fixos ou minerais e voláteis ou orgânicos). Este quadro não é definitivo para 
se entender o comportamento da água em questão, mas constitui uma informação preliminar importante (CETESB, 
2016). 

• Cor 
Em uma amostra de água a cor está associada ao grau de redução de intensidade que a luz sofre ao atravessá-la 
em função da presença de sólidos dissolvidos, principalmente material em estado coloidal orgânico e inorgânico. 

• Substâncias naturais resultantes da decomposição parcial de compostos orgânicos presentes em folhas, dentre 
outros substratos (Ex. ácidos húmico e fúlvico); 

• Esgotos domésticos (matéria orgânica em estado coloidal); 

• Efluentes industriais que contenham: 
o Taninos;  
o Anilinas; 
o Lignina e celulose;  

• Compostos inorgânicos: 
o Óxidos de ferro e manganês, que são abundantes em diversos tipos de solo; 
o Alguns outros metais presentes em efluentes industriais conferem-lhes cor, mas, em geral, íons 

dissolvidos pouco ou quase nada interferem na passagem da luz.  

 
19 CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Apêndice D – Significado Ambiental e Sanitário das Variáveis de 
Qualidade. Disponível em: <https://www.cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/wpcontent/uploads/sites/12/2013/11/Ap%C3%AAndice-D-
Significado-Ambiental-e-Sanit%C3%A1rio-das-Vari%C3%A1veis-de-Qualidade.pdf> São Paulo, 2013. Acesso em abril de 2020. 
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O efeito repulsivo na população é o maior problema da cor na água. (CETESB, 2016) 

• Potencial Hidrogeniônico (pH) 
O pH representa a intensidade das condições ácidas ou alcalinas do meio líquido, por meio da medição da presença 
de íons hidrogênio (H+). É calculado em escala antilogaritma, abrangendo a faixa de 0 a 14 (inferior a 7: condições 
ácidas; superior a 7: condições alcalinas). O valor do pH influi na distribuição das formas livre e ionizada de diversos 
compostos químicos, além de contribuir para um maior ou menor grau de solubilidade das substâncias e de definir 
o potencial de toxicidade de vários elementos. As alterações de pH podem ter origem natural (dissolução de rochas, 
fotossíntese) ou antropogênica (despejos domésticos e industriais) (BRASIL, 2014). 
Para a adequada manutenção da vida aquática, o pH deve situar-se, geralmente, na faixa de 6 a 9. 
Nos ecossistemas aquáticos naturais a influência do pH se dá diretamente devido a seus efeitos na fisiologia das 
diversas espécies. Também o efeito indireto é importante, podendo em determinadas condições de pH contribuírem 
para a precipitação de elementos químicos tóxicos como metais pesados. Outras condições podem exercer efeitos 
sobre as solubilidades de nutrientes. Os critérios de proteção à vida aquática fixam o pH entre 6 e 9 (CETESB, 
2013). 
Existem, no entanto, exceções a esta recomendação, provocadas por influências naturais, como exemplo cita-se os 
rios de cores intensas observadas em alguns cursos d’água na planície amazônica em decorrência da presença de 
ácido húmicos provenientes da decomposição de vegetação (Nesta situação o pH das águas é sempre ácido valores 
de 4 a 6), o fenômeno da acidificação das águas derivado da poluição atmosférica, mediante complexação  
de gases poluentes com o vapor d’água, provocando o predomínio de precipitações, e ambientes aquáticos 
naturalmente alcalinos, em função da composição química de suas águas, como é o exemplo de alguns lagos 
africanos, nos quais o pH chega a ultrapassar o valor de 10 (BRASIL, 2006)20. 
De acordo com a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, Art. 39, a água potável deve estar em 
conformidade com o padrão organoléptico de potabilidade expresso no Anexo 10 do Anexo XX. O mesmo artigo, no 
parágrafo 1º recomenda que no sistema de distribuição, o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5 (BRASIL, 
2017)21. 
Valores altos de pH (alcalino) de sistemas hídricos pode estar associado a proliferação de vegetais em geral, pois 
com o aumento da fotossíntese há consumo de gás carbônico e, portanto, diminuição do ácido carbônico da água 
e consequente aumento do pH (VON SPERLING, 1996). 

• Oxigênio Dissolvido (OD)  
Trata-se de um dos parâmetros mais significativos para expressar a qualidade de um ambiente aquático. É sabido 
que a dissolução de gases na água sofre a influência de distintos fatores ambientais (temperatura, pressão, 
salinidade). As variações nos teores de OD estão associadas aos processos físicos, químicos e biológicos que 
ocorrem nos corpos d’água. Para a manutenção da vida aquática aeróbica são necessários teores mínimos de 
oxigênio dissolvido de 2 mg/L a 5 mg/L, exigência de cada organismo (BRASIL, 2014). 
A concentração de OD mínima necessária para sobrevivência das espécies piscícolas é de 4 mg/L para a maioria 
dos peixes e de 5 mg/L para trutas. Em condições de anaerobiose (ausência de oxigênio dissolvido) os compostos 
químicos são encontrados na sua forma reduzida (isto é, não oxidada), a qual é geralmente solúvel no meio líquido, 
disponibilizando, portanto, as substâncias para assimilação pelos organismos que sobrevivem no ambiente. Á 
medida em que cresce a concentração de OD os compostos vão se precipitando, ficando armazenados no fundo 
dos corpos d’água (BRASIL, 2014). 
O OD é um dos principais parâmetros para controle dos níveis de poluição das águas. Ele é fundamental para 
manter e verificar as condições aeróbicas num curso d´água que recebe material poluidor. Altas concentrações de 

 
20 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigilância e controle da qualidade da água para consumo 
humano/ Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006. 
21 BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria de Consolidação nº5, de 28 de setembro de 2017. Dispõe sobre a Consolidação das 
normas sobre as ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, Seção II, Art. 129, Anexo XX. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0005_03_10_2017.html>. Acesso em abril de 2020. 
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oxigênio dissolvido são indicadores da presença de vegetais fotossintéticos e baixos valores indicam a presença de 
matéria orgânica (provavelmente originada de esgotos), ou seja, alta quantidade de biomassa de bactérias aeróbicas 
decompositoras (O´CONNOR, 1967). 

• Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 
A DBO de uma água é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica por decomposição 
microbiana aeróbia para uma forma inorgânica estável. A DBO é normalmente considerada como a quantidade de 
oxigênio consumido durante um determinado período, em determinada temperatura de incubação específica. Um 
período de 5 dias numa temperatura de incubação de 20°C é frequentemente usado e referido como DBO5,20 
(CETESB, 2016). 
Os maiores aumentos em termos de DBO, num corpo d’água, são provocados por despejos de origem 
predominantemente orgânica. Um elevado valor da DBO pode indicar um incremento da microflora presente e 
interferir no equilíbrio da vida aquática, além de produzir sabores e odores desagradáveis. A presença de um alto 
teor de matéria orgânica pode induzir ao completo esgotamento do oxigênio na água, provocando o 
desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática (CETESB, 2016). 

• Demanda Química de Oxigênio (DQO) 
É a quantidade de oxigênio necessária para oxidação da matéria orgânica de uma amostra por meio de um agente 
químico. O aumento da concentração de DQO num corpo d’água deve-se principalmente a despejos de origem 
industrial, sendo a DQO é um parâmetro indispensável nos estudos de caracterização de esgotos sanitários e de 
efluentes industriais.  (CETESB, 2016). 

• Série de Nitrogênio 
As fontes de nitrogênio nas águas naturais são diversas.  

• Esgotos sanitários constituem, em geral, a principal fonte, lançando nas águas nitrogênio orgânico, devido à 
presença de proteínas, e nitrogênio amoniacal, pela hidrólise da ureia na água; 

• Efluentes industriais também concorrem para as descargas de nitrogênio orgânico e amoniacal nas águas,  

• Atmosfera é outra fonte importante devido a diversos mecanismos como a biofixação desempenhada por 
bactérias e algas presentes nos corpos hídricos, que incorporam o nitrogênio atmosférico em seus tecidos, 
contribuindo para a presença de nitrogênio orgânico nas águas. 

• Nas áreas urbanas, a drenagem das águas pluviais, associada às deficiências do sistema de limpeza pública, 
constitui fonte difusa de difícil caracterização (CETESB, 2016). 

O nitrogênio pode ser encontrado nas águas nas formas de nitrogênio orgânico, amoniacal, nitrito e nitrato. As duas 
primeiras são formas reduzidas e as duas últimas, oxidadas. Pode-se associar as etapas de degradação da poluição 
orgânica por meio da relação entre as formas de nitrogênio. Nas zonas de autodepuração natural em rios, 
distinguem-se as presenças de nitrogênio orgânico na zona de degradação, amoniacal na zona de decomposição 
ativa, nitrito na zona de recuperação e nitrato na zona de águas limpas. Ou seja, se for coletada uma amostra de 
água de um rio poluído e as análises demonstrarem predominância das formas reduzidas significa que o foco de 
poluição se encontra próximo, se prevalecerem o nitrito e o nitrato, denota que as descargas de esgotos se 
encontram distantes (CETESB, 2016). O nitrato é padrão de potabilidade, sendo 10 mg/L o valor máximo permitido 
pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011). 

• Fósforo Total 
O fósforo pode se apresentar nas águas sob três formas diferentes: 

• fosfatos orgânicos (forma em que o fósforo compõe moléculas orgânicas, Ex. detergente); 

• ortofosfatos (radicais, que se combinam com cátions formando sais inorgânicos nas águas); e  

• polifosfatos (fosfatos condensados, polímeros de ortofosfatos). 
O fósforo aparece em águas naturais devido, principalmente, às descargas de esgotos sanitários. A matéria orgânica 
fecal e os detergentes em pó empregados em larga escala domesticamente constituem a principal fonte. Alguns 
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efluentes industriais, como os de indústrias de fertilizantes, pesticidas, químicas em geral, conservas alimentícias, 
abatedouros, frigoríficos e laticínios, apresentam fósforo em quantidades excessivas. As águas drenadas em áreas 
agrícolas e urbanas também podem provocar a presença excessiva de fósforo em águas naturais (CETESB, 2016). 

• Óleos e Graxas 
Os óleos e graxas são substâncias orgânicas de origem mineral, vegetal ou animal. Estas substâncias geralmente 
são hidrocarbonetos, gorduras, ésteres, entre outros. São raramente encontrados em águas naturais, sendo 
normalmente oriundas de despejos e resíduos industriais, esgotos domésticos, efluentes de oficinas mecânicas, 
postos de gasolina, estradas e vias públicas.  Os despejos de origem industrial são os que mais contribuem para o 
aumento de matérias graxas nos corpos d’água, entre eles os de refinarias, frigoríficos, saboarias etc. A presença 
de material graxo nos corpos hídricos, além de acarretar problemas de origem estética, diminui a área de contato 
entre a superfície da água e o ar atmosférico, impedindo, dessa maneira, a transferência do oxigênio da atmosfera 
para a água. (CETESB, 2016). 

• Surfactantes 
De acordo com a metodologia analítica recomendada, detergentes ou surfactantes são definidos como compostos 
que reagem com o azul de metileno sob certas condições especificadas. Os esgotos sanitários possuem de 3 a 6 
mg/L de detergentes (CETESB, 2016). 

• Coliformes Termotolerantes 
São definidos como microrganismos do grupo “coliforme” capazes de fermentar a lactose a 44-45°C, sendo 
representados principalmente pela Escherichia coli e, também por algumas bactérias dos gêneros Klebsiella, 
Enterobacter e Citrobacter. Dentre esses microrganismos, somente a Escherichia coli é de origem exclusivamente 
fecal, estando sempre presente, em densidades elevadas nas fezes de humanos, mamíferos e pássaros, sendo 
raramente encontrada na água ou solo que não tenham recebido contaminação fecal (CETESB, 2013). 
O indicador “coliformes termotolerantes” não é, dessa forma, tão representativo para indicativo de contaminação 
fecal, em relação a bactéria Escherichia coli, mas seu uso é aceitável para avaliação da qualidade da água. Na 
legislação brasileira, os coliformes fecais são utilizados como padrão para qualidade microbiológica de águas 
superficiais destinada a abastecimento, recreação, irrigação e piscicultura (CETESB, 2016). 

• Cádmio 
O cádmio é liberado ao ambiente por efluentes industriais, principalmente, de galvanoplastias, produção de 
pigmentos, soldas, equipamentos eletrônicos, lubrificantes e acessórios fotográficos, bem como por poluição difusa 
causada por fertilizantes e poluição do ar local (CETESB, 2016). O padrão de potabilidade fixado pela Portaria nº 
2.914/2011 do Ministério da Saúde é de 0,005 mg/L (BRASIL, 2011). 

• Cromo 
O cromo é utilizado na produção de ligas metálicas, estruturas da construção civil, fertilizantes, tintas, pigmentos, 
curtumes, preservativos para madeira, entre outros usos (CETESB, 2016). A Portaria nº 2.914/2011 do Ministério 
da Saúde, estabelece um valor máximo permitido de 0,05 mg/L de cromo na água potável (BRASIL, 2011). 

• Níquel 
O níquel e seus compostos são utilizados em galvanoplastia, na fabricação de aço inoxidável, manufatura de 
baterias Ni-Cd, moedas, pigmentos, entre outros usos. A maior contribuição antropogênica para o meio ambiente é 
a queima de combustíveis, além da mineração e fundição do metal, fusão e modelagem de ligas, indústrias de 
eletrodeposição, fabricação de alimentos, artigos de panificadoras, refrigerantes e sorvetes aromatizados (CETESB, 
2016). 
A Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde não estabelece um valor máximo permitido de níquel na água 
potável, já a Organização Mundial da Saúde recomenda o valor de 0,07 mg/L. 

• Chumbo 
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A presença do metal na água ocorre por deposição atmosférica ou lixiviação do solo. O chumbo raramente é 
encontrado na água de torneira, exceto quando os encanamentos são à base de chumbo, ou soldas, acessórios ou 
outras conexões (CETESB, 2016). O padrão de potabilidade para o chumbo estabelecido pela Portaria nº 
2.914/2011 do Ministério da Saúde é de 0,01 mg/L (BRASIL, 2011). 

• Cobre 
As fontes de cobre para o meio ambiente incluem minas de cobre ou de outros metais, corrosão de tubulações de 
latão por águas ácidas, efluentes de estações de tratamento de esgotos, uso de compostos de cobre como algicidas 
aquáticos, escoamento superficial e contaminação da água subterrânea a partir do uso agrícola do cobre e 
precipitação atmosférica de fontes industriais (CETESB, 2016). O padrão de potabilidade para o cobre, de acordo 
com a Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, é de 2 mg/L (BRASIL, 2011). 

• Zinco 
O zinco e seus compostos são muito usados na fabricação de ligas e latão, galvanização do aço, na borracha como 
pigmento branco, suplementos vitamínicos, protetores solares, desodorantes, xampus etc. A presença de zinco é 
comum nas águas superficiais naturais, em concentrações geralmente abaixo de 10 µg/L; em águas subterrâneas 
ocorre entre 10-40 µg/L. A água com elevada concentração de zinco tem aparência leitosa e produz um sabor 
metálico ou adstringente quando aquecida (CETESB, 2016). O valor máximo permitido de zinco na água potável 
estipulado pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde de 5 mg/L (BRASIL, 2011).  

Considerando os resultados obtidos e avaliando os parâmetros passíveis de comparação com os limites estabelecidos 
na Resolução CONAMA nº 357/2005 temos os seguintes percentuais (Tabela 64). 
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Figura 42: Pontos amostrais de qualidade da água – EIA 2012. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020 

Tabela 64: Percentual de atendimento aos parâmetros avaliados e comparáveis de acordo com os limites estabelecidos na 
Resolução CONAMA nº 357/2005. 

Pontos 
Bacia do rio Atuba Bacia do rio Palmital Bacia do rio Iraí 
OHL 01 e OHL 02 OHL 03, OHL 04, OHL 05, OHL 06, OHL 08 OHL 07 

Parâmetros Comparáveis Percentual de atendimento a Resolução CONAMA nº 357/2005 
Sólidos Dissolvidos Totais 100% 100% 100% 
Turbidez 100% 100% 100% 
pH 100% 100% 100% 
Oxigênio Dissolvido 100% 60% 100% 
Demanda Bioquímica de Oxigênio 0% 0% 100% 
Nitrato 100% 100% 100% 
Nitrito 100% 100% 100% 
Nitrogênio Amoniacal 100% 100% 100% 
Fósforo Total 100% 100% 100% 
Coliformes Termotolerantes 0% 0% 0% 
Cádmio 100% 80% 100% 
Cromo 100% 80% 100% 
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Pontos 
Bacia do rio Atuba Bacia do rio Palmital Bacia do rio Iraí 
OHL 01 e OHL 02 OHL 03, OHL 04, OHL 05, OHL 06, OHL 08 OHL 07 

Níquel 100% 40% 100% 
Chumbo 0% 0% 0% 
Cobre 0% 0% 0% 
Zinco 100% 100% 100% 

Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

Considerando os resultados e a malha de amostragem percebe-se a melhor condição ambiental para o rio Canguiri, 
afluente do rio Iraí e a menos favorável à bacia do rio Palmital. 
Nota-se a degradação ambiental ocorrida por despejos de esgotamento sanitário nos cursos d’água seguidos pela 
contaminação por metais como chumbo e cobre para os rios das três bacias e cádmio, cromo e níquel para os tributários 
do rio Palmital. 
Considerando a bacia do rio Atuba percebe-se as ocupações irregulares em área de mata ciliar, sem as mínimas 
condições de saneamento. Fato este comprovado pelos resultados altos quando considerado o parâmetro DBO que 
demonstra que matéria orgânica na forma de despejo sanitário é lançada no corpo hídrico se nenhum tratamento. 
A literatura evidencia que a distribuição relativa das formas de nitrogênio é indício de estágio médio de poluição no curso 
d’água (VON SPERLING, 2005). 
As concentrações de óleos e graxas, surfactantes e coliformes termotolerantes reforçam a tese de despejos sanitários e 
efluentes líquidos nos corpos hídricos. 
Os resultados dos monitoramentos nos cinco pontos na bacia do rio Palmital, cuja área de drenagem engloba a maior 
porção do traçado do Contorno Norte de Curitiba apresentou resultados negativos para os parâmetros demanda 
bioquímica de oxigênio e coliformes termotolerantes, além destes a presença de metais como o chumbo, o cromo e o 
níquel excederam o limite para Classe 2. 
A relatividade entre a distribuição de formas de nitrogênio revela um estado entre poluição recente e estágio intermediário. 
Mais uma vez as concentrações de coliformes remetem a despejos de esgotamento doméstico. Entende-se também que 
as concentrações de metais, óleos e graxas, e surfactantes verificadas remetem a lançamento de efluentes industriais no 
corpo hídrico. A presença de chumbo e o cobre pode ser justificada intensa movimentação de veículos na estrada da 
Ribeira, a montante do local de coleta. 
O estudo realizado trouxe para o ponto OHL 07, localizado no rio Canguiri, único corpo hídrico da bacia do rio Iraí passível 
de sofrer diretamente com as obras do Contorno Norte de Curitiba, a melhor condição de qualidade da água. no momento 
da coleta. A elevada concentração de oxigênio e a elevada razão DQO/DBO revelam um rio com praticamente ausência 
de material orgânico passível de biodegradação.  
Os índices de qualidade da água mensurados evidenciam que para os pontos monitorados a qualidade da água, 
considerando a sua utilização para o abastecimento público, traz para os oito (08) pontos monitorados os índices de 
“Aceitável” e “Ruim”. O ponto mais desfavorável foi o OHL 06 com classificação “Ruim” e para os demais a classificação 
“Aceitável”. 
A área de influência do empreendimento já está antropizada, com exceção de alguns trechos na bacia do rio Iraí, que se 
constitui como manancial de abastecimento de Curitiba e RMC. A bacia possui uma pequena área a ser atingida pelo 
empreendimento, em seu trecho final. 
Por fim a campanha de monitoramento de qualidade da água, realizada em julho de 2011, reforça que o panorama da 
ocupação urbana, juntamente com a pouca infraestrutura de saneamento já impacta de forma negativa a região. 
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Tabela 65: Resultados das amostras – julho de 2011. 

Parâmetros 
Resolução CONAMA nº 357/2005 (Classe 2) 

Resultados 
Bacia do rio Atuba Bacia do rio Palmital Bacia do rio Iraí 

Mínimo Máximo OHL 01 OHL 02 OHL 03 OHL 04 OHL 05 OHL 06 OHL 08 OHL 07 
Data da Coleta   28/07 27/7 
Hora da Coleta   12:12 11:35 11:00 16:25 16:10 16:56 14:20 15:01 
Temperatura [°C] - - 17,1 16,1 16,3 16,3 17,2 16,2 16,1 16,7 
Sólidos Dissolvidos Voláteis [mg/L] - - 133,3 140,0 140 83,4 143,3 153,3 93,3 46,6 
Sólidos Dissolvidos Totais [mg/L] - 500 133,3 113,3 93,3 73,3 < 1,0 133,3 73,3 < 1,0 
Sólidos Totais [mg/L] - - 146,6 153,3 153,3 100 146,6 173,3 93,3 46,6 
Sólidos Totais Voláteis [mg/L] - - 100 113,3 93,3 73,3 120 133,3 73,3 < 1,0 
Turbidez [UNT]  100 20,03 19,33 19,52 21,73 12,06 52 16,7 15,24 
Cor [mg Pt-Co/L] - - 32 37 47 30 31 46 45 31 
pH 6 9 7,1 7,2 7,9 8 7,7 7,5 7,6 8,1 
Oxigênio Dissolvido [mg/L] 5 - 8,2 7,1 5,9 5,9 3 5,5 4,7 8,9 
DQO [mg/L] - - 20,5 26,5 28 19 31 54 27 14 
DBO [mg/L] - 5 8,7 10,5 8 5,2 11,3 17,6 10,7 2,5 
Nitrato [mg N-NO3/L]  10 1,797 1,55 0,612 0,59 0,27 0,45 0,7 0,66 
Nitrito [mg N-NO2/L] - 1 0,151 0,143 0,13 0,069 0,114 0,215 0,08 0,047 

Nitrogênio Amoniacal [mg N-NH4+/L]’  
3,7 mg/L N, para pH ≤ 7,5 
2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 
1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5 

0,21 0,7 1,05 0,25 1,25 1,65 0,75 0,19 

Nitrogênio Total [mg N/L] - - 3,2 4,9 6,2 1,8 5,3 6,9 4,4 1 
Fósforo Total [mg P/L]  0,050 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Óleos e Graxas Totais [mg/L] Virtualmente 
ausentes Virtualmente ausentes 12 10 10,5 12 12,5 10,5 12 7 

Surfactantes [mg MBAS/L]  - 0,22 0,11 0,14 0,056 0,09 0,2 0,12 0,035 
Coliformes Termotolerantes 
[UFC/100mL]  1000 7200 6400 6800 2400 4000 2800 9800 2000 

Cádmio [mg Cd/L]  0,001 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 0,001 0,002 < 0,001 
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Parâmetros 
Resolução CONAMA nº 357/2005 (Classe 2) 

Resultados 
Bacia do rio Atuba Bacia do rio Palmital Bacia do rio Iraí 

Mínimo Máximo OHL 01 OHL 02 OHL 03 OHL 04 OHL 05 OHL 06 OHL 08 OHL 07 
Cromo [mg Cr/L]  0,05 < 0,01 < 0,01 0,4 < 0,01 < 0,01 0,04 < 0,01 < 0,01 
Níquel [g Ni/L]  0,025 < 0,01 0,011 0,162 0,013 0,015 0,103 0,015 0,02 
Chumbo [mg Pb/L]  0,01 0,011 0,011 0,011 0,016 0,016 0,016 0,02 0,016 
Cobre [mg Cu/L]  0,009 < 0,05 < 0,05 0,06 < 0,05 < 0,05 0,097 < 0,05 < 0,05 
Zinco [mg Zn/L]  0,18 0,021 0,04 0,03 0,015 0,021 0,034 0,02 0,02 
           
IQA   60,92 60,42 58,77 64,76 51,30 48,97 55,31 66,84 

Fonte: Adaptado EIA, 2012. 

Figura 43: Temperatura das amostras – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 

Figura 44: Sólidos Dissolvidos Voláteis – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 
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Figura 45: Sólidos Dissolvidos Totais – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 

Figura 46: Sólidos Totais – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 

Figura 47: Sólidos Totais Voláteis – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 

Figura 48: Turbidez – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 
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Figura 49: Cor – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 

Figura 50: Potencial Hidrogeniônico – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 

Figura 51: Oxigênio Dissolvido – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 

Figura 52: Demanda Bioquímica de Oxigênio – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 
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Figura 53: Nitrato – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 

Figura 54: Demanda Química de Oxigênio – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 

Figura 55: Nitrito – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 

Figura 56: Nitrogênio Total – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 
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Figura 57: Fósforo Total – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 

Figura 58: Nitrogênio Amoniacal – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 

Figura 59: Surfactantes – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 

Figura 60: Cádmio – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 
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Figura 61: Cromo – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 

Figura 62: Coliformes Termotolerantes – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 

Figura 63: Níquel – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 

Figura 64: Cobre – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 
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Figura 65: Zinco – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 

Figura 66: Chumbo – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 

Figura 67: Óleos e Graxas Totais – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 

Figura 68: IQA – julho 2011. 

 
Fonte: Adaptado EIA, 2012. 
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4.1.4.3.4. QUALIDADE DAS ÁGUAS – DADOS PRIMÁRIOS 

Os impactos ambientais, que, conforme descrito no Art. 1º da Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986, 
podem ser definidos como: “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 
afetam: I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as 
condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais”, são hoje uma das grandes 
preocupações ambientais da atualidade. Relacionam-se a estas interferências as atividades econômicas, que devem 
então priorizar as questões ambientais e sociais a fim de atenuar os efeitos negativos decorrentes de atividades de cada 
setor. 
Considerando, neste caso, os ambientes aquáticos, sabe-se que diversos fatores podem contribuir para modificação do 
seu estado natural, haja vista que rios são receptores, por conta dos mecanismos de drenagem, de materiais ou 
substâncias que refletem o uso e ocupação do solo ao seu redor. Peters & Meybeck22, (2000), corroboram que a qualidade 
da água é reflexo do efeito combinado de muitos processos que ocorrem ao longo do curso d’água. 
Como alternativa para o controle dos impactos que estes podem sofrer, recorre-se ao monitoramento da qualidade dos 
recursos hídricos, que geralmente consiste na medição de alterações de variáveis físicas, químicas e ainda biológicas, 
as quais constituem ferramentas adequadas para classificação quanto a qualidade de corpos hídricos. 
Assim a necessidade de se conhecer a qualidade dos cursos hídricos localizados nas proximidades do traçado proposto 
para o Contorno Norte de Curitiba e das futuras intervenções de obras, no trecho deste estudo, subsidia a elaboração 
deste diagnóstico ambiental primário referente a qualidade dos rios que interceptam ou são contíguos ao traçado em 
estudo. 
O conteúdo aqui apresentado caracteriza-se pela consolidação do levantamento de água superficial realizada no dia 17 
de agosto de 2021, complementado com amostras coletadas no dia 27 de outubro de 2021, em 7 (sete) pontos definidos 
em função da proposição de traçado para o Contorno Norte de Curitiba, localizado no município de Colombo/PR. 
O presente estudo visa caracterizar com dados descritivos quali-quantitativos a qualidade ambiental dos corpos hídricos 
passíveis de sofrerem impactos relacionados as obras de implementação do Contorno Norte de Curitiba. 
A seleção dos pontos teve como referência as definições elencadas em trabalho pretérito (EIA do empreendimento 
realizado em 2012) e a localização de áreas críticas na região, localizados na área de influência do empreendimento, 
com pontos locados a jusante do traçado proposto, considerando o fluxo do curso d’água. 
As amostragens e análises baseiam-se nos parâmetros e limites estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/2005 que 
dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece 
as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

A Tabela 66 apresenta a nomenclatura utilizada na identificação dos pontos amostrais, a classe e o posicionamento 
geográfico. O mapa que segue apresenta a espacialização dos pontos amostrais. 
 

 

22 PETERS, N.E; MEYBECK, M. Water quality degradation effects on freshwater availability: impacts to human activities. Water 
International, Urbana, v.25, n.2, p.214-21, 2000. 
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Tabela 66: Pontos amostrais avaliados. Cursos d’água perenes. 

Ponto de Coleta Curso Hídrico Classe 
Coordenada UTM (Zona 22J) 

Longitude (E) Latitude (S) 

MPB/Acquaplant 01 Rio Canguiri 2 689.126 7.191.865 

MPB/Acquaplant 02 Afluente do Rio Canguiri 2 688.314 7.193.538  

MPB/Acquaplant 03 Afluente do Rio Palmital 2 685.916 7.194.760 

MPB/Acquaplant 04 Rio Palmital 3 684.141 7.195.185 

MPB/Acquaplant 05 Rio Cachoeira 2 681.741 7.196.669 

MPB/Acquaplant 06 Afluente do Rio Atuba 2 679.775 7.195.874 

MPB/Acquaplant 07 Afluente do Rio Arruda 2 678.653 7.196.044 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

A Tabela 67 apresenta os parâmetros avaliados e indica os valores máximos permitidos estabelecidos na Resolução 
CONAMA nº 357/2005 de modo a respeitar a classe do corpo hídrico. 

Tabela 67: Parâmetros Avaliados e Padrões – Resolução CONAMA nº 357/2005. 

Parâmetro 
Resolução CONAMA nº 357/2005 

Classe 2 Classe 3 

Cádmio Máx. 0,001 mg/L Máx. 0,01 mg/L 

Chumbo Máx. 0,01 mg/L Máx. 0,033 mg/L 

Cobre - - 

Coliformes Termotolerantes Máx. 1000 NMP/100mL 
Máx. 2500 NMP/100mL (Recreação) 
Máx. 1000 NMP/100mL (Dessedentação de animais) 
Máx. 4000 NMP/100mL (Demais usos) 

Coliformes Totais - - 

Cor Aparente - - 

Cromo Máx. 0,05 mg/L Máx. 0,05 mg/L 

Demanda Bioquímica de 
Oxigênio Máx. 5 mg/L Máx. 10 mg/L 

Demanda Química de 
Oxigênio - - 

Fósforo 
Máx. 0,03 mg/L (Ambiente Lêntico) 
Máx. 0,05 mg/L (Ambiente Intermediário) 
Máx. 0,1 mg/L (Ambiente Lótico) 

Máx. 0,05 mg/L (Ambiente Lêntico) 
Máx. 0,075 mg/L (Ambiente Intermediário) 
Máx. 0,15 mg/L (Ambiente Lótico) 

Níquel Máx. 0,025 mg/L Máx. 0,025 mg/L 

Nitrato Máx. 10 mg/L Máx. 10 mg/L 

Nitrito Máx. 1 mg/L Máx. 1 mg/L 

Nitrogênio Amoniacal 

Máx. 3,7 (pH ≤ 7,5) 
Máx. 2,0 (7,5 < pH ≤ 8) 
Máx. 1,0 (8 < pH ≤ 8,5) 
Máx. 0,5 pH > 8,5 

Máx. 13,3 (pH ≤ 7,5) 
Máx. 5,6 (7,5 < pH ≤ 8) 
Máx. 2,2 (8 < pH ≤ 8,5) 
Máx. 1 pH > 8,5 

Nitrogênio Total - - 

Óleos e Graxas Virtualmente Ausente Virtualmente Ausente 
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Parâmetro 
Resolução CONAMA nº 357/2005 

Classe 2 Classe 3 

Oxigênio Dissolvido Min. 5 mg/L Min. 4 mg/L 

pH 6 a 9 6 a 9 

Sólidos Dissolvidos Máx. 500 mg/L Máx. 500 mg/L 

Sólidos Dissolvidos Fixos - - 

Sólidos Dissolvidos Voláteis - - 

Sólidos Suspensos - - 

Sólidos Suspensos Fixos - - 

Sólidos Suspensos Voláteis - - 

Sólidos Totais - - 

Sólidos Totais Fixos - - 

Sólidos Totais Voláteis - - 

Temperatura da Amostra - - 

Temperatura do Ar - - 

Tensoativos Máx. 0,5 mg/L Máx. 0,5 mg/L 

Turbidez Máx. 100 NTU Máx. 100 NTU 

Zinco Máx. 0,18 mg/L Máx. 5 mg/L 

Fonte: MMA, Resolução CONAMA nº 357, 2005. 

Na visão da química as impurezas na água são qualquer substâncias que diferem de H2O. Essas impurezas podem ser 
provenientes de contaminações, ou de substâncias inerentes ao material utilizado no armazenamento da água, e 
apresentam-se normalmente sob a forma dissolvida e/ou suspensa.  
De modo simplificado, VON SPERLING23 (1996), especifica que as impurezas encontradas na águas podem ser 
subdivididas em três grupos básicos segundo suas características básicas: Químicas, Físicas e Biológicas.  
PAVANELI24 (1996) diz que as principais impurezas encontradas nas águas superficiais são: sólidos dissolvidos na forma 
ionizada, gases e compostos orgânicos dissolvidos, matéria em suspensão, tais como, microorganismos (bactérias, algas 
e fungos) e colóides. Grande parte destas impurezas apresenta suspensão estável por longos períodos de tempo. 

• Impurezas Físicas (cor, turbidez, temperatura, sabor e odor) 
o Sólidas 

 Suspensas 
 Coloidais 
 Dissolvidas 

o Gasosas 

 
23 VON SPERLING, M. Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias: Introdução à qualidade das águas e ao tratamento 
de esgotos. 2.ed. v.1.Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental – DESA, Universidade Federal de Minas 
Gerais, 1996. 
24 PAVANELLI, G. Eficiência de diferentes tipos de coagulantes na coagulação, floculação e sedimentação de água com cor ou 
turbidez elevada. São Carlos, SP. 233p. (Dissertação Mestrado) – Universidade de São Paulo, 2001. Disponível em 
<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18138/tde-21012003-084719/pt-br.php>. Acesso em: setembro de 2021. 
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• Impurezas Químicas (alcalinidade, dureza, salinidade, corrosividade, presença de íons de ferro e manganês, 
impurezas orgânicas e inorgânicas, presença de nitrogênio, fósforo e agrotóxicos) 

o Inorgânicas 
o Orgânicas 

• Impurezas Biológicas (presença de microrganismos patogênicos, coliformes fecais, algas, bactérias 
decompositoras) 

o Microrganismos (bactérias, vírus, protozoários). 

A Figura 69 apresenta o fluxograma que resume a classificação em função da natureza. 

Figura 69: Classificação das impurezas em função da natureza. 

 
Fonte: Adaptado de Bames e colaboradores, 1981 apud Von Sperling25, 2005. 

Além dos resultados laboratoriais complementa-se a avaliação com os resultados obtidos nos cálculos realizados para a 
Qualidade da Água, considerando as amostras coletadas. 
No Brasil o principal indicador qualitativo é o Índice de Qualidade das Águas – IQA.  
Este índice foi desenvolvido para avaliar a qualidade da água focando no abastecimento público, após o tratamento 
convencional.  
Para o cálculo do IQA26 consideram-se os seguintes parâmetros e pesos (Tabela 68) e se dá através de um produtório 
ponderado Figura 70. 

 
25 VON SPERLING, Marcos. Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos (Princípios do Tratamento Biológico de 

Águas Residuárias; vol. 1). Belo Horizonte: DESA-UFMG, 452p. 2005. 
26 CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Apêndice D – Índice de Qualidade das Águas. Disponível em: 
<https://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/wp-content/uploads/sites/12/2017/11/Ap%C3%AAndice-D-%C3%8Dndices-de-Qualidade-
das-%C3%81guas.pdf>. Acesso em setembro de 2021. 

https://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/wp-content/uploads/sites/12/2017/11/Ap%C3%AAndice-D-%C3%8Dndices-de-Qualidade-das-%C3%81guas.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/wp-content/uploads/sites/12/2017/11/Ap%C3%AAndice-D-%C3%8Dndices-de-Qualidade-das-%C3%81guas.pdf
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Tabela 68: IQA – Parâmetros e pesos. 

Parâmetros Peso (w) 

Oxigênio Dissolvido (OD) 0,17 

Coliformes Termotolerantes 0,15 

Potencial Hidrogeniônico (pH) 0,12 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20) 0,10 

Temperatura da água 0,10 

Nitrogênio Total 0,10 

Fósforo Total 0,10 

Turbidez 0,08 

Resíduo Total 0,08 

Fonte, CETESB, 2021. 

Figura 70 – Equação para o Cálculo do IQA. 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝑞𝑞𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

 
• IQA - número entre 0 e 100; 
• qi - qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva “curva média de variação de 

qualidade”, em função de sua concentração ou medida; 
• wi - peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em função da sua importância 

para a conformação global de qualidade; 
• n - número de variáveis que entram no cálculo do IQA. 

Fonte, CETESB, 2021. 

A interpretação dos resultados na avaliação do IQA deve, portanto, considerar o abastecimento público, porém um IQA 
baixo, indicando uma má qualidade para o abastecimento não desqualifica os usos menos exigentes, tais como geração 
de energia ou navegação. Para as unidades federativas temos a seguinte classificação/avaliação para o IQA (Tabela 69). 

Tabela 69: Faixas de IQA. 

Faixas de IQA utilizadas nos estados brasileiros 

AL, MG, MT, PR, RJ, RN, RS BA, CE, ES, GO, MS, PB, PE, SP Avaliação 

91 - 100 80 - 100 Ótima 

71 - 90 52 - 79 Boa 

51 - 70 37 - 51 Regular 

26 - 50 20 - 36 Ruim 

0 - 25 0 - 19 Péssima 

Fonte: ANA27, 2021. 

 
27 ANA. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Portal da Qualidade das Águas. INDICADORES DE QUALIDADE – 
ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS. Disponível em: <http://pnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx>. Acesso em setembro 
de 2021. 
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• Metodologia 
Os trabalhos de campo foram acompanhados por técnicos da empresa MPB Engenharia. A coleta, armazenagem, 
transporte e análises são de responsabilidade do Laboratório Acquaplant Química do Brasil Ltda., empresa sediada em 
Joinville, SC que possui certificações em nível Nacional e Estadual, em particular no estado do Paraná.  
O procedimento metodológico de coleta, armazenamento, transporte e análise das amostras de água basearam-se no 
Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras28 e no Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater.  
O Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras traz os conceitos básicos necessários ao planejamento de um 
programa de amostragem e organização do tempo de trabalho de campo, os requisitos de controle de qualidade analítica 
no processo de amostragem, essencial para a rastreabilidade dos resultados analíticos, as especificações dos 
equipamentos requeridos na amostragem, de forma detalhada, os procedimentos para as coletas de águas superficiais, 
entre outros, os procedimentos para os ensaios de campo, medidores e amostradores automáticos, metodologia de 
medição de vazão, informações sobre o emprego das frascarias utilizadas na coleta e procedimentos para 
armazenamento e preservação das amostras. 
Em laboratório a metodologia empregada nas análises atende o Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater e Procedimentos Operacionais Padrão (POP). 
O cálculo do Índice de Qualidade da Água (IQA) baseou-se na metodologia e programa (QUALIGRAF) disponível pela 
Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), Governo do Estado do Ceará, que determina o 
IQA com base no estudo realizado em 1970 pela “National Sanitation Foundation” dos Estados Unidos, na qual a CETESB 
adaptou e desenvolveu o IQA – Índice de Qualidade das Águas, composto por nove parâmetros considerados relevantes 
na avaliação da qualidade das águas. 
Os resultados foram expressos com as seguintes ponderações: 

Tabela 70: Faixas de IQA. 

CETESB Avaliação  IGAM Avaliação 

79 < IQA ≤ 100 Ótima  90 < IQA ≤ 100 Excelente 

51 < IQA ≤ 79 Boa  70 < IQA ≤ 90 Bom 

36 < IQA ≤ 51 Regular  50 < IQA ≤ 70 Médio 

19 < IQA ≤ 36 Ruim  25 < IQA ≤ 50 Ruim 

IQA ≤ 19 Péssima  0 ≤ IQA ≤ 25 Muito Ruim 

Fonte: QUALIGRAF29, 2021. 

Na avaliação da qualidade da água os dados de temperatura (registradas durante a coleta) e precipitação são 
consideradas. Em consulta ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) buscou-se dados registrados na estação 
meteorológica mais próxima do futuro empreendimento (INMET – Colombo B806).  
Utilizando o referencial pluviométrico adotado pelo INMET se apresenta nos gráficos Figura 71 e Figura 72, dia antecessor 
a coleta das amostras (16/08/2021), e Figura 73 e Figura 74, dia da coleta (17/08/2021), os percentuais calculados e 
índices pluviométricos registrados. Nos gráficos Figura 75 e Figura 76, dia antecessor a coleta das amostras (26/10/2021) 
e Figura 77 e Figura 78, dia da coleta (27/10/2021), os percentuais calculados e índices pluviométricos registrados. 

 
28 Guia nacional de coleta e preservação de amostras: água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos / Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo; Organizadores: Carlos Jesus Brandão ... [et al.]. -- São Paulo: CETESB; Brasília: ANA, 2011, 
disponível em: <https://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2012/GuiaNacionalDeColeta.pdf>, acesso em 
setembro de 2021. 
29 FUNCEME. Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. QUALIGRAF. Disponível em: 
<http://www.funceme.br/qualigraf/app/pagina/show/3>. Acesso em setembro de 2021. 

https://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2012/GuiaNacionalDeColeta.pdf
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Figura 71: Percentual de precipitação. 

 
Fonte, Adaptado INMET, 2021. 

Figura 72: Quantitativo de chuva registrada na estação COLOMBO B806. 

 
Fonte, Adaptado INMET, 2021. 
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Figura 73: Percentual de precipitação. 

 
Fonte, Adaptado INMET, 2021. 

Figura 74: Quantitativo de chuva registrada na estação COLOMBO B806. 

 
Fonte, Adaptado INMET, 2021.  
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Figura 75: Percentual de precipitação. 

 
Fonte, Adaptado INMET, 2021. 

Figura 76: Quantitativo de chuva registrada na estação COLOMBO B806. 

 
Fonte, Adaptado INMET, 2021. 
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Figura 77: Percentual de precipitação. 

 
Fonte, Adaptado INMET, 2021. 

Figura 78: Quantitativo de chuva registrada na estação COLOMBO B806. 

 
Fonte, Adaptado INMET, 2021. 

A descrições dos pontos amostrais, os registros fotográficos realizados durante a coleta e os resultados laboratoriais para 
os parâmetros avaliados estão apresentadas na sequência.   
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• Ponto MPB/Acquaplant 01 - Rio Canguiri 
 

• Localizado em área antropizada. 

• A via de circulação próxima possui fluxo 
moderado de veículos. 

• A ocupação do entorno é de predominância 
residencial. 

• Foi percebida a existência de mata ciliar no 
corpo hídrico. 

• A montante existe área industrial. 

• Existe corpo hídrico afluente que intercepta o 
traçado proposto a montante do ponto de 
amostragem. 

Os registros fotográficos realizados durante a coleta da amostra e a espacialização estão apresentados nas imagens 
(Figura 79 a Figura 83). 
A Tabela 71 apresenta os resultados obtidos após avaliação laboratorial. 

Figura 79: Espacialização do entorno do ponto MPB/Acquaplant 01. 

 
Fonte: Adaptado Google Earth, 2021. 
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Figura 80: Ponto MPB/Acquaplant 01. Figura 81: Ponto MPB/Acquaplant 01. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 82: Ponto MPB/Acquaplant 01. Figura 83: Ponto MPB/Acquaplant 01. 

 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Tabela 71: Resultados laboratoriais Ponto MPB/Acquaplant 01. 
Curso Hídrico Rio Canguiri   Data  17/08/2021 27/10/2021 

Estação do Ano Inverno   Hora  08h35min 08h 33min 

Condições ambientais Ensolarado   Chuva 48h 24 mm 0 

Parâmetro Unidade LQ Método Classe 
2 Resultados 

Cádmio mg/L 0,001 SMWW 23 ed/3120-
B, EPA 200.2:1994 0,001 < 0,001  

Chumbo mg/L 0,01 SMWW 23 ed/3120-
B, EPA 200.2:1994 0,01 < 0,01  

Cobre mg/L 0,005 SMWW 23 ed/3120-
B, EPA 200.2:1994 - < 0,005  

Coliformes Termotolerantes NMP/100 mL 1 SMWW 23 ed/9223B 1000 .  12000 

Coliformes Totais NMP/100 mL 1 SMWW 23 ed/9223B - .  72000 

Cor Aparente - 2 SMWW 23 ed/2120D - . 116  

Cromo mg/L 0,005 SMWW 23 ed/3120-
B, EPA 200.2:1994 0,05 < 0,005  

Demanda Bioquímica de Oxigênio mg/L 3 SMWW 23 ed/5210-
B 5 < 3  

Demanda Química de Oxigênio mg/L 30 POP 041 - < 30  

Fósforo mg/L 0,015 SMWW 23 ed/3120-
B, EPA 200.2:1994 0,1 . 0,0904  

Níquel mg/L 0,006 SMWW 23 ed/3120-
B, EPA 200.2:1994 0,025 < 0,006  

Nitrato mg/L 0,05 EPA 300.1:1999 10 . 0,09  

Nitrito mg/L 0,05 EPA 300.1:1999 1 . 0,09  

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,05 POP 002 3,7 . 0,349  

Nitrogênio Total mg/L 1 POP 019 - . 1,778  

Óleos e Graxas mg/L 10 SMWW 22 ed/5520-
D 10 < 10  

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,2 SMWW 23 ed/4500-
O,G 5 . 6,5  

pH - - SMWW 23 ed/4500 
H+ 

6,0 a 
9,0 . 7,38  

Sólidos Dissolvidos mg/L 15 SMWW 22 ed/2540-
B, C, D e E 500 . 102  

Sólidos Dissolvidos Fixos mg/L 15 SMWW 22 ed/2540-
B, C, D e E - . 82  

Sólidos Dissolvidos Voláteis mg/L 15 SMWW 22 ed/2540-
B, C, D e E - . 20  

Sólidos Suspensos mg/L 15 SMWW 23 ed/2540-
B, C, D e E - . 64  

Sólidos Suspensos Fixos mg/L 15 SMWW 23 ed/2540-
B, C, D e E - . 18  

Sólidos Suspensos Voláteis mg/L 15 SMWW 23 ed/2540-
B, C, D e E - . 46  
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Curso Hídrico Rio Canguiri   Data  17/08/2021 27/10/2021 

Estação do Ano Inverno   Hora  08h35min 08h 33min 

Condições ambientais Ensolarado   Chuva 48h 24 mm 0 

Parâmetro Unidade LQ Método Classe 
2 Resultados 

Sólidos Totais mg/L 15 SMWW 23 ed/2540-
B, C, D e E - . 166  

Sólidos Totais Fixos mg/L 15 SMWW 23 ed/2540-
B, C, D e E - . 46  

Sólidos Totais Voláteis mg/L 15 SMWW 23 ed/2540-
B, C, D e E - . 120  

Temperatura da Amostra ° C - - - . 14,75  

Temperatura do Ar ° C - - - . 18  

Tensoativos mg/L 0,2 POP 034 0,5 < 0,2  

Turbidez (NTU) 0,2 SMWW 23 ed/2130-
B 100 . 21,9  

Zinco mg/L 0,005 SMWW 23 ed/3120-
B, EPA 200.2:1994 0,18 . 0,008  

Fonte, MPB/Acquaplant, 2021.  

• Ponto MPB/Acquaplant 02 – Afluente do Rio Canguiri 
 

• Localizado em área antropizada. 

• Presença de cobertura vegetal. 

• A via de circulação próxima possui fluxo 
moderado de veículos. 

• A ocupação do entorno é de predominância 
residencial com algum comércio. 

• Contribuinte do Rio Canguiri. 

• O corpo hídrico intercepta o traçado proposto a 
montante do ponto de amostragem. 

Os registros fotográficos realizados durante a coleta da amostra e a espacialização estão apresentados nas imagens 
(Figura 84 a Figura 88). A Tabela 72 apresenta os resultados obtidos após avaliação laboratorial. 
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Figura 84: Espacialização do entorno do ponto MPB/Acquaplant 02. 

 
Fonte: Adaptado Google Earth, 2021.  

Figura 85: Ponto MPB/Acquaplant 02. Figura 86: Ponto MPB/Acquaplant 02. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 87: Ponto MPB/Acquaplant 02. Figura 88: Ponto MPB/Acquaplant 02. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 72: Resultados laboratoriais Ponto MPB/Acquaplant 02. 

Curso Hídrico Afluente do 
Rio Canguiri 

  Data  17/08/2021 27/10/2021 

Estação do Ano Inverno   Hora  08h55min 08h46min 

Condições ambientais Ensolarado   Chuva 48h 24 mm 0 mm 

Parâmetro Unidade LQ Método Classe 
2 Resultado 

Cádmio mg/L 0,001 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,001 < 0,001  

Chumbo mg/L 0,01 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,01 < 0,01  

Cobre mg/L 0,005 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

- < 0,005  

Coliformes Termotolerantes NMP/100 mL 1 SMWW 23 
ed/9223B 1000 .  4000 

Coliformes Totais NMP/100 mL 1 SMWW 23 
ed/9223B - .  67000 

Cor Aparente - 2 SMWW 23 
ed/2120D - . 100  

Cromo mg/L 0,005 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,05 < 0,005  

Demanda Bioquímica de Oxigênio mg/L 3 SMWW 23 
ed/5210-B 5 < 3  

Demanda Química de Oxigênio mg/L 30 POP 041 - < 30  
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Curso Hídrico Afluente do 
Rio Canguiri 

  Data  17/08/2021 27/10/2021 

Estação do Ano Inverno   Hora  08h55min 08h46min 

Condições ambientais Ensolarado   Chuva 48h 24 mm 0 mm 

Parâmetro Unidade LQ Método Classe 
2 Resultado 

Fósforo mg/L 0,015 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,1 . 0,0688  

Níquel mg/L 0,006 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,025 < 0,006  

Nitrato mg/L 0,05 EPA 300.1:1999 10 . 3,21  

Nitrito mg/L 0,05 EPA 300.1:1999 1 . 0,08  

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,05 POP 002 3,7 . 0,45  

Nitrogênio Total mg/L 1 POP 019 - . 1,266  

Óleos e Graxas mg/L 10 SMWW 22 
ed/5520-D 10 < 10  

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,2 SMWW 23 
ed/4500-O,G 5 . 6,1  

pH - - SMWW 23 
ed/4500 H+ 

6,0 a 
9,0 . 6,77  

Sólidos Dissolvidos mg/L 15 
SMWW 22 
ed/2540-B, C, D e 
E 

500 . 114  

Sólidos Dissolvidos Fixos mg/L 15 
SMWW 22 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 100  

Sólidos Dissolvidos Voláteis mg/L 15 
SMWW 22 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- < 15  

Sólidos Suspensos mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 40  

Sólidos Suspensos Fixos mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- < 15  

Sólidos Suspensos Voláteis mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 40  

Sólidos Totais mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 154  

Sólidos Totais Fixos mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 24  

Sólidos Totais Voláteis mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 130  
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Curso Hídrico Afluente do 
Rio Canguiri 

  Data  17/08/2021 27/10/2021 

Estação do Ano Inverno   Hora  08h55min 08h46min 

Condições ambientais Ensolarado   Chuva 48h 24 mm 0 mm 

Parâmetro Unidade LQ Método Classe 
2 Resultado 

Temperatura da Amostra ° C - - - . 14,18  

Temperatura do Ar ° C - - - . 18  

Tensoativos mg/L 0,2 POP 034 0,5 < 0,2  

Turbidez (NTU) 0,2 SMWW 23 
ed/2130-B 100 . 17,6  

Zinco mg/L 0,005 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,18 . 0,0295  

Fonte, MPB/Acquaplant, 2021. 

• Ponto MPB/Acquaplant 03 – Afluente do Rio Palmital 
 

• Localizado em área antropizada. 

• Presença de cobertura vegetal e campo de 
pastagem a montante. 

• A via de circulação próxima é de chão batido e 
serve somente a comunidade, baixa circulação 
de veículos. 

• A ocupação do entorno é de predominância 
residencial. 

• Contribuinte do Rio Palmital. 

• O corpo hídrico intercepta o traçado proposto a 
montante do ponto de amostragem. 

Os registros fotográficos realizados durante a coleta da amostra e a espacialização estão apresentados nas imagens 
(Figura 89 a Figura 93). A Tabela 73 apresenta os resultados obtidos após avaliação laboratorial. 

Figura 89: Espacialização do entorno do ponto MPB/Acquaplant 03. 

 
Fonte: Adaptado Google Earth, 2021. 
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Figura 90: Ponto MPB/Acquaplant 03. Figura 91: Ponto MPB/Acquaplant 03. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 92: Ponto MPB/Acquaplant 03. Figura 93: Ponto MPB/Acquaplant 03. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Tabela 73: Resultados laboratoriais Ponto MPB/Acquaplant 03. 

Curso Hídrico Afluente do 
Rio Palmital 

  Data  17/08/2021 27/10/2021 

Estação do Ano Inverno   Hora  09h10min 08h58min 

Condições ambientais Ensolarado   Chuva 48h 24 mm 0 mm 

Parâmetro Unidade LQ Método Classe 
2 Resultado 

Cádmio mg/L 0,001 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,001 < 0,001  

Chumbo mg/L 0,01 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,01 < 0,01  

Cobre mg/L 0,005 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

- < 0,005  

Coliformes Termotolerantes NMP/100 mL 1 SMWW 23 
ed/9223B 1000 .  1000 

Coliformes Totais NMP/100 mL 1 SMWW 23 
ed/9223B - .  7000 

Cor Aparente - 2 SMWW 23 
ed/2120D - . 176  

Cromo mg/L 0,005 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,05 < 0,005  

Demanda Bioquímica de Oxigênio mg/L 3 SMWW 23 
ed/5210-B 5 < 3  

Demanda Química de Oxigênio mg/L 30 POP 041 - < 30  

Fósforo mg/L 0,015 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,1 . 0,0497  

Níquel mg/L 0,006 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,025 < 0,006  

Nitrato mg/L 0,05 EPA 300.1:1999 10 . 4,35  

Nitrito mg/L 0,05 EPA 300.1:1999 1 < 0,05  

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,05 POP 002 3,7 . 0,466  

Nitrogênio Total mg/L 1 POP 019 - . 1,506  

Óleos e Graxas mg/L 10 SMWW 22 
ed/5520-D 10 < 10  

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,2 SMWW 23 
ed/4500-O,G 5 . 5,9  

pH - - SMWW 23 ed/4500 
H+ 

6,0 a 
9,0 . 6,65  

Sólidos Dissolvidos mg/L 15 
SMWW 22 
ed/2540-B, C, D e 
E 

500 . 154  
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Curso Hídrico Afluente do 
Rio Palmital 

  Data  17/08/2021 27/10/2021 

Estação do Ano Inverno   Hora  09h10min 08h58min 

Condições ambientais Ensolarado   Chuva 48h 24 mm 0 mm 

Parâmetro Unidade LQ Método Classe 
2 Resultado 

Sólidos Dissolvidos Fixos mg/L 15 
SMWW 22 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 104  

Sólidos Dissolvidos Voláteis mg/L 15 
SMWW 22 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 50  

Sólidos Suspensos mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- < 15  

Sólidos Suspensos Fixos mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- < 15  

Sólidos Suspensos Voláteis mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- < 15  

Sólidos Totais mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 164  

Sólidos Totais Fixos mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 122  

Sólidos Totais Voláteis mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 42  

Temperatura da Amostra ° C - - - . 14,74  

Temperatura do Ar ° C - - - . 18  

Tensoativos mg/L 0,2 POP 034 0,5 < 0,2  

Turbidez (NTU) 0,2 SMWW 23 
ed/2130-B 100 . 36,1  

Zinco mg/L 0,005 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,18 . 0,006  

Fonte, MPB/Acquaplant, 2021. 

• Ponto MPB/Acquaplant 04 – Rio Palmital 
 

• Localizado em área antropizada. 

• A via de circulação próxima possui fluxo 
intenso de veículos. 

• A ocupação do entorno é de predominância 
comercial e industrial. 

• Recebe contribuição de outros cursos d’água. 

• O corpo hídrico intercepta o traçado proposto a 
montante do ponto de amostragem. 
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Os registros fotográficos realizados durante a coleta da amostra e a espacialização estão apresentados nas imagens 
(Figura 94 a Figura 98). A Tabela 74 apresenta os resultados obtidos após avaliação laboratorial. 

Figura 94: Espacialização do entorno do ponto MPB/Acquaplant 04. 

 
Fonte: Adaptado Google Earth, 2021. 

Figura 95: Ponto MPB/Acquaplant 04. Figura 96: Ponto MPB/Acquaplant 04. 

 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 97: Ponto MPB/Acquaplant 04. Figura 98: Ponto MPB/Acquaplant 04. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

  
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 74: Resultados laboratoriais Ponto MPB/Acquaplant 04. 
Curso Hídrico Rio Palmital   Data  17/08/2021 27/10/2021 

Estação do Ano Inverno   Hora  09h42min 09h15min 

Condições ambientais Ensolarado   Chuva 48h 24 mm 0 mm 

Parâmetro Unidade LQ Método Classe 
3 Resultado 

Cádmio mg/L 0,001 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,01 < 0,001  

Chumbo mg/L 0,01 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,033 < 0,01  

Cobre mg/L 0,005 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

- < 0,0204  

Coliformes Termotolerantes NMP/100 mL 1 SMWW 23 
ed/9223B 2500 .  120000 

Coliformes Totais NMP/100 mL 1 SMWW 23 
ed/9223B - .  410000 

Cor Aparente - 2 SMWW 23 
ed/2120D - . 245  

Cromo mg/L 0,005 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,05 < 0,009  

Demanda Bioquímica de Oxigênio mg/L 3 SMWW 23 
ed/5210-B 10 < 16  

Demanda Química de Oxigênio mg/L 30 POP 041 - < 30  
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Curso Hídrico Rio Palmital   Data  17/08/2021 27/10/2021 

Estação do Ano Inverno   Hora  09h42min 09h15min 

Condições ambientais Ensolarado   Chuva 48h 24 mm 0 mm 

Parâmetro Unidade LQ Método Classe 
3 Resultado 

Fósforo mg/L 0,015 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,15 . 0,54  

Níquel mg/L 0,006 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,025 < 0,0366  

Nitrato mg/L 0,05 EPA 300.1:1999 10 . 10,75  

Nitrito mg/L 0,05 EPA 300.1:1999 1 . 0,48  

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,05 POP 002 13,3 . 2,667  

Nitrogênio Total mg/L 1 POP 019 - . 5,536  

Óleos e Graxas mg/L 10 SMWW 22 
ed/5520-D 10 < 10  

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,2 SMWW 23 
ed/4500-O,G 4 . 6,6  

pH - - SMWW 23 ed/4500 
H+ 6,0 a 9,0 . 7,18  

Sólidos Dissolvidos mg/L 15 SMWW 22 
ed/2540-B, C, D e E 500 . 210  

Sólidos Dissolvidos Fixos mg/L 15 SMWW 22 
ed/2540-B, C, D e E - . 202  

Sólidos Dissolvidos Voláteis mg/L 15 SMWW 22 
ed/2540-B, C, D e E - < 15  

Sólidos Suspensos mg/L 15 SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e E - . 74  

Sólidos Suspensos Fixos mg/L 15 SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e E - < 15  

Sólidos Suspensos Voláteis mg/L 15 SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e E - . 74  

Sólidos Totais mg/L 15 SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e E - . 286  

Sólidos Totais Fixos mg/L 15 SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e E - . 202  

Sólidos Totais Voláteis mg/L 15 SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e E - . 84  

Temperatura da Amostra ° C - - - . 15,46  

Temperatura do Ar ° C - - - . 18  

Tensoativos mg/L 0,2 POP 034 0,5 < 0,2  

Turbidez (NTU) 0,2 SMWW 23 
ed/2130-B 100 . 36,1  
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Curso Hídrico Rio Palmital   Data  17/08/2021 27/10/2021 

Estação do Ano Inverno   Hora  09h42min 09h15min 

Condições ambientais Ensolarado   Chuva 48h 24 mm 0 mm 

Parâmetro Unidade LQ Método Classe 
3 Resultado 

Zinco mg/L 0,005 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

5 . 0,006  

Fonte, MPB/Acquaplant, 2021. 

• Ponto MPB/Acquaplant 05 – Rio Cachoeira 
 

• Localizado em área antropizada. 

• Presença de cobertura vegetal. 

• A via de circulação próxima possui fluxo 
moderado de veículos. 

• A ocupação do entorno é de predominância 
residencial com algum comércio. 

• No entorno existe um pesque-pague. 

• O ponto de amostragem encontra-se na faixa 
de domínio do traçado proposto. 
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Os registros fotográficos realizados durante a coleta da amostra e a espacialização estão apresentados nas imagens 
(Figura 99 a Figura 103). A Tabela 75 apresenta os resultados obtidos após avaliação laboratorial. 

Figura 99: Espacialização do entorno do ponto MPB/Acquaplant 05. 

 
Fonte: Adaptado Google Earth, 2021. 
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Figura 100: Ponto MPB/Acquaplant 05. Figura 101: Ponto MPB/Acquaplant 05. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 102: Ponto MPB/Acquaplant 05. Figura 103: Ponto MPB/Acquaplant 05. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Tabela 75: Resultados laboratoriais Ponto MPB/Acquaplant 05. 

Curso Hídrico Rio 
Cachoeira 

  Data  17/08/2021 27/10/2021 

Estação do Ano Inverno   Hora  10h05min 09h30min 

Condições ambientais Ensolarado   Chuva 48h 24 mm 0 mm 

Parâmetro Unidade LQ Método Classe 
2 Resultado 

Cádmio mg/L 0,001 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,001 < 0,001  

Chumbo mg/L 0,01 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,01 < 0,01  

Cobre mg/L 0,005 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

- < 0,005  

Coliformes Termotolerantes NMP/100 mL 1 SMWW 23 
ed/9223B 1000 <  1000 

Coliformes Totais NMP/100 mL 1 SMWW 23 
ed/9223B - .  24000 

Cor Aparente - 2 SMWW 23 
ed/2120D - . 660  

Cromo mg/L 0,005 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,05 < 0,005  

Demanda Bioquímica de Oxigênio mg/L 3 SMWW 23 
ed/5210-B 5 < 4  

Demanda Química de Oxigênio mg/L 30 POP 041 - < 30  

Fósforo mg/L 0,015 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,1 . 0,1929  

Níquel mg/L 0,006 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,025 < 0,006  

Nitrato mg/L 0,05 EPA 300.1:1999 10 . 12,76  

Nitrito mg/L 0,05 EPA 300.1:1999 1 . 0,2  

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,05 POP 002 3,7 . 0,861  

Nitrogênio Total mg/L 1 POP 019 - . 3,852  

Óleos e Graxas mg/L 10 SMWW 22 
ed/5520-D 10 < 10  

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,2 SMWW 23 
ed/4500-O,G 5 . 5,9  

pH - - SMWW 23 ed/4500 
H+ 

6,0 a 
9,0 . 7,19  

Sólidos Dissolvidos mg/L 15 
SMWW 22 
ed/2540-B, C, D e 
E 

500 . 220  
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Curso Hídrico Rio 
Cachoeira 

  Data  17/08/2021 27/10/2021 

Estação do Ano Inverno   Hora  10h05min 09h30min 

Condições ambientais Ensolarado   Chuva 48h 24 mm 0 mm 

Parâmetro Unidade LQ Método Classe 
2 Resultado 

Sólidos Dissolvidos Fixos mg/L 15 
SMWW 22 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 40  

Sólidos Dissolvidos Voláteis mg/L 15 
SMWW 22 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 180  

Sólidos Suspensos mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 90  

Sólidos Suspensos Fixos mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- < 15  

Sólidos Suspensos Voláteis mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 90  

Sólidos Totais mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 310  

Sólidos Totais Fixos mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 210  

Sólidos Totais Voláteis mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 100  

Temperatura da Amostra ° C - - - . 15,66  

Temperatura do Ar ° C - - - . 18  

Tensoativos mg/L 0,2 POP 034 0,5 < 0,2  

Turbidez (NTU) 0,2 SMWW 23 
ed/2130-B 100 . 279  

Zinco mg/L 0,005 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,18 . 0,0167  

Fonte, MPB/Acquaplant, 2021. 
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• Ponto MPB/Acquaplant 06 – Afluente do Rio Atuba 
• Localizado em área antropizada. 

• Presença de cobertura vegetal. 

• A via de circulação próxima possui fluxo local de veículos. 

• Via de chão batido. 

• Ocupação irregular junto ao leito do curso d’água com a presença de acúmulo de “resíduos”. 

• A ocupação do entorno é de predominância residencial. 

• Contribuinte do Rio Atuba. 

• O corpo hídrico intercepta o traçado proposto a montante do ponto de amostragem. 
Os registros fotográficos realizados durante a coleta da amostra e a espacialização estão apresentados nas imagens 
(Figura 104 a Figura 108). A Tabela 76 apresenta os resultados obtidos após avaliação laboratorial. 

Figura 104: Espacialização do entorno do ponto MPB/Acquaplant 06. 

 
Fonte: Adaptado Google Earth, 2021. 
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Figura 105: Ponto MPB/Acquaplant 06. Figura 106: Ponto MPB/Acquaplant 06. 

 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
 

Figura 107: Ponto MPB/Acquaplant 06. Figura 108: Ponto MPB/Acquaplant 06. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Tabela 76: Resultados laboratoriais Ponto MPB/Acquaplant 06. 

Curso Hídrico Afluente do 
Rio Atuba 

  Data  17/08/2021 27/10/2021 

Estação do Ano Inverno   Hora  10h25min 09h44min 

Condições ambientais Ensolarado   Chuva 48h 24 mm 0 mm 

Parâmetro Unidade LQ Método Classe 
2 Resultado 

Cádmio mg/L 0,001 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,001 < 0,001  

Chumbo mg/L 0,01 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,01 < 0,01  

Cobre mg/L 0,005 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

- < 0,005  

Coliformes Termotolerantes NMP/100 mL 1 SMWW 23 
ed/9223B 1000 .  4000 

Coliformes Totais NMP/100 mL 1 SMWW 23 
ed/9223B - .  38000 

Cor Aparente - 2 SMWW 23 
ed/2120D - . 55  

Cromo mg/L 0,005 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,05 < 0,005  

Demanda Bioquímica de Oxigênio mg/L 3 SMWW 23 
ed/5210-B 5 . 3  

Demanda Química de Oxigênio mg/L 30 POP 041 - < 30  

Fósforo mg/L 0,015 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,1 . 0,1263  

Níquel mg/L 0,006 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,025 < 0,006  

Nitrato mg/L 0,05 EPA 300.1:1999 10 . 8,74  

Nitrito mg/L 0,05 EPA 300.1:1999 1 . 0,58  

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,05 POP 002 3,7 . 2,801  

Nitrogênio Total mg/L 1 POP 019 - . 5,396  

Óleos e Graxas mg/L 10 SMWW 22 
ed/5520-D 10 < 10  

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,2 SMWW 23 
ed/4500-O,G 5 . 5,7  

pH - - SMWW 23 ed/4500 
H+ 

6,0 a 
9,0 . 7,22  

Sólidos Dissolvidos mg/L 15 
SMWW 22 
ed/2540-B, C, D e 
E 

500 . 230  
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Curso Hídrico Afluente do 
Rio Atuba 

  Data  17/08/2021 27/10/2021 

Estação do Ano Inverno   Hora  10h25min 09h44min 

Condições ambientais Ensolarado   Chuva 48h 24 mm 0 mm 

Parâmetro Unidade LQ Método Classe 
2 Resultado 

Sólidos Dissolvidos Fixos mg/L 15 
SMWW 22 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 178  

Sólidos Dissolvidos Voláteis mg/L 15 
SMWW 22 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 52  

Sólidos Suspensos mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 20  

Sólidos Suspensos Fixos mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- < 15  

Sólidos Suspensos Voláteis mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 20  

Sólidos Totais mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 250  

Sólidos Totais Fixos mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 152  

Sólidos Totais Voláteis mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 98  

Temperatura da Amostra ° C - - - . 16,03  

Temperatura do Ar ° C - - - . 19  

Tensoativos mg/L 0,2 POP 034 0,5 . 0,4  

Turbidez (NTU) 0,2 SMWW 23 
ed/2130-B 100 . 7,6  

Zinco mg/L 0,005 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,18 . 0,0069  

Fonte, MPB/Acquaplant, 2021. 

• Ponto MPB/Acquaplant 07 – Afluente do Rio Arruda 
• Localizado em área antropizada. 

• A via de circulação próxima possui fluxo intenso de veículos. 

• A ocupação do entorno é de predominância residencial com algum comércio e indústria. 

• Contribuinte do Rio Arruda. 

• Presença de acúmulo de “lixo” no curso hídrico. 
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• O corpo hídrico recebe contribuição de curso d’água que intercepta o traçado proposto a montante do ponto de 
amostragem. 

Os registros fotográficos realizados durante a coleta da amostra e a espacialização estão apresentados nas imagens 
(Figura 109 a Figura 113). A Tabela 77 apresenta os resultados obtidos após avaliação laboratorial. 

Figura 109: Espacialização do entorno do ponto MPB/Acquaplant 07. 

 
Fonte: Adaptado Google Earth, 2021. 

Figura 110: Ponto MPB/Acquaplant 07. Figura 111: Ponto MPB/Acquaplant 07. 

 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 112: Ponto MPB/Acquaplant 07. Figura 113: Ponto MPB/Acquaplant 07. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 77: Resultados laboratoriais Ponto MPB/Acquaplant 07. 

Curso Hídrico Afluente do 
Rio Arruda 

  Data  17/08/2021 27/10/2021 

Estação do Ano Inverno   Hora  10h58min 09h56min 

Condições ambientais Ensolarado   Chuva 48h 24 mm 0 mm 

Parâmetro Unidade LQ Método Classe 
2 Resultado 

Cádmio mg/L 0,001 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,001 < 0,001  

Chumbo mg/L 0,01 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,01 < 0,01  

Cobre mg/L 0,005 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

- < 0,005  

Coliformes Termotolerantes NMP/100 mL 1 SMWW 23 
ed/9223B 1000 .  1000 

Coliformes Totais NMP/100 mL 1 SMWW 23 
ed/9223B - .  28000 

Cor Aparente - 2 SMWW 23 
ed/2120D - . 24  

Cromo mg/L 0,005 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,05 < 0,005  

Demanda Bioquímica de Oxigênio mg/L 3 SMWW 23 
ed/5210-B 5 < 3  

Demanda Química de Oxigênio mg/L 30 POP 041 - < 30  

Fósforo mg/L 0,015 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,1 . 0,0871  
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Curso Hídrico Afluente do 
Rio Arruda 

  Data  17/08/2021 27/10/2021 

Estação do Ano Inverno   Hora  10h58min 09h56min 

Condições ambientais Ensolarado   Chuva 48h 24 mm 0 mm 

Parâmetro Unidade LQ Método Classe 
2 Resultado 

Níquel mg/L 0,006 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,025 < 0,006  

Nitrato mg/L 0,05 EPA 300.1:1999 10 . 11,52  

Nitrito mg/L 0,05 EPA 300.1:1999 1 . 0,31  

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,05 POP 002 3,7 . 2,32  

Nitrogênio Total mg/L 1 POP 019 - . 5,49  

Óleos e Graxas mg/L 10 SMWW 22 
ed/5520-D 10 < 10  

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,2 SMWW 23 
ed/4500-O,G 5 . 6,6  

pH - - SMWW 23 ed/4500 
H+ 

6,0 a 
9,0 . 7,69  

Sólidos Dissolvidos mg/L 15 
SMWW 22 
ed/2540-B, C, D e 
E 

500 . 230  

Sólidos Dissolvidos Fixos mg/L 15 
SMWW 22 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 148  

Sólidos Dissolvidos Voláteis mg/L 15 
SMWW 22 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 72  

Sólidos Suspensos mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 20  

Sólidos Suspensos Fixos mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- < 15  

Sólidos Suspensos Voláteis mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 20  

Sólidos Totais mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 240  

Sólidos Totais Fixos mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 192  

Sólidos Totais Voláteis mg/L 15 
SMWW 23 
ed/2540-B, C, D e 
E 

- . 48  

Temperatura da Amostra ° C - - - . 16,51  

Temperatura do Ar ° C - - - . 19  
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Curso Hídrico Afluente do 
Rio Arruda 

  Data  17/08/2021 27/10/2021 

Estação do Ano Inverno   Hora  10h58min 09h56min 

Condições ambientais Ensolarado   Chuva 48h 24 mm 0 mm 

Parâmetro Unidade LQ Método Classe 
2 Resultado 

Tensoativos mg/L 0,2 POP 034 0,5 . 0,6  

Turbidez (NTU) 0,2 SMWW 23 
ed/2130-B 100 . 3,7  

Zinco mg/L 0,005 
SMWW 23 
ed/3120-B, EPA 
200.2:1994 

0,18 < 0,005  

Fonte, MPB/Acquaplant, 2021. 

As representações gráficas para os resultados obtidos estão apresentadas nos gráficos (Figura 114 a Figura 144). 

Figura 114: Coliformes Termotolerantes 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 115: Demanda Bioquímica de Oxigênio. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 116: Zinco. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 117: Chumbo. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 118: Níquel. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 119: Cromo. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 120: Cádmio. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 121: Fósforo. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 122: Sólidos Dissolvidos. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 123: Tensoativos. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 124: Turbidez. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 125: Nitrito. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 126: Nitrato. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 127: Oxigênio Dissolvido. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 128: Potencial Hidrogeniônico. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 129: Temperatura da Amostra. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 130: Coliformes Totais. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 131: Cor Aparente. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 132: Demanda Química de Oxigênio. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 133: Cobre. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 134: Nitrogênio Total. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 135: Sólidos Dissolvidos Fixos. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 136: Sólidos Dissolvidos Voláteis. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 137: Sólidos Suspensos. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 138: Sólidos Suspensos Fixos. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 139: Sólidos Suspensos Voláteis. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 140: Sólidos Totais. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 141: Sólidos Totais Fixos. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 142: Sólidos Totais Voláteis. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 143: Temperatura do Ar. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 144: Óleos e Graxas. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Considerando os resultados obtidos a Tabela 78 representa aqueles que ultrapassaram e atenderam os limites normativos 
de acordo com a classe e limites elencados na Resolução CONAMA nº 357/2005. 

 Tabela 78: Atendimento aos limites especificados na Resolução CONAMA nº 357/2005. 

Parâmetro 
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Cádmio mg/L 0 0 0 0 0 0 0 
Chumbo mg/L 0 0 0 0 0 0 0 
Cobre mg/L 3 3 3 3 3 3 3 
Coliformes Termotolerantes NMP/100 mL 1 1 0 1 0 1 0 
Coliformes Totais NMP/100 mL 3 3 3 3 3 3 3 
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Cor Aparente - 3 3 3 3 3 3 3 
Cromo mg/L 0 0 0 0 0 0 0 
Demanda Bioquímica de Oxigênio mg/L 0 0 0 1 0 0 0 
Demanda Química de Oxigênio mg/L 3 3 3 3 3 3 3 
Fósforo mg/L 0 0 0 1 1 1 0 
Níquel mg/L 0 0 0 1 0 0 0 
Nitrato mg/L 0 0 0 1 1 0 1 
Nitrito mg/L 0 0 0 0 0 0 0 
Nitrogênio Amoniacal mg/L 0 0 0 0 0 0 1 
Nitrogênio Total mg/L 3 3 3 3 3 3 3 
Óleos e Graxas mg/L 0 0 0 0 0 0 0 
Oxigênio Dissolvido mg/L 0 0 0 0 0 0 0 
pH - 0 0 0 0 0 0 0 
Sólidos Dissolvidos mg/L 0 0 0 0 0 0 0 
Sólidos Dissolvidos Fixos mg/L 3 3 3 3 3 3 3 
Sólidos Dissolvidos Voláteis mg/L 3 3 3 3 3 3 3 
Sólidos Suspensos mg/L 3 3 3 3 3 3 3 
Sólidos Suspensos Fixos mg/L 3 3 3 3 3 3 3 
Sólidos Suspensos Voláteis mg/L 3 3 3 3 3 3 3 
Sólidos Totais mg/L 3 3 3 3 3 3 3 
Sólidos Totais Fixos mg/L 3 3 3 3 3 3 3 
Sólidos Totais Voláteis mg/L 3 3 3 3 3 3 3 
Temperatura da Amostra ° C 3 3 3 3 3 3 3 
Temperatura do Ar ° C 3 3 3 3 3 3 3 
Tensoativos mg/L 0 0 0 0 0 0 1 
Turbidez (NTU) 0 0 0 0 1 0 0 
Zinco mg/L 0 0 0 0 0 0 0 
Atende - a Resolução CONAMA 357/2005  

Ñ Atende - a Resolução CONAMA 357/2005  

Sem referência - na Resolução CONAMA 357/2005  

Fonte, MPB Engenharia, 2021. 

A Figura 145 apresenta, considerando os resultados avaliados para todos os pontos amostrais, o percentual de 
atendimento ou não em relação aos limites estabelecidos pela Resolução Conama 357/2005. 
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Figura 145: Percentual de atendimento em relação aos limites estabelecidos na Resolução CONAMA 357/2005. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Conforme mencionado anteriormente busca-se no Índice de Qualidade da Água – IQA a avaliação visando o seu uso 
para abastecimento público, após o tratamento, e os parâmetros utilizados no cálculo são na maioria indicadores de 
contaminação causada por lançamento de esgotos domésticos. 
A Tabela 79 apresenta o Índice de Qualidade da Água (IQA) para as amostras coletadas. 

Tabela 79: Índice de Qualidade das Águas – Pontos Amostrais. 
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Ponto MPB/Acquaplant 01   6,5 14,8 12.000 7,4 3 1,78 0,09 21,9 166 56 Média  

Ponto MPB/Acquaplant 02   6,1 14,2 4.000 6,8 3 1,27 0,07 16,7 154 59 Média  

Ponto MPB/Acquaplant 03   5,9 14,7 1.000 6,7 3 1,51 0,50 36,1 164 56 Média  

Ponto MPB/Acquaplant 04   6,6 15,5 120.000 7,2 16 5,54 0,54 60,5 266 35 Ruim  

Ponto MPB/Acquaplant 05   5,9 15,7 1.000 7,2 4 3,85 0,19 279 310 48 Ruim  

Ponto MPB/Acquaplant 06   5,7 16,0 4.000 7,2 3 5,40 0,13 7,6 250 56 Média  

Ponto MPB/Acquaplant 07   6,6 16,5 1.000 7,7 3 5,49 0,09 3,7 240 64 Média  

Fonte: FUNCEME (QUALIGRAF), 2021. 

A Tabela 80 evidencia o grau de não conformidade em relação aos parâmetros em desacordo com os limites 
estabelecidos na Resolução CONAMA 357/2005. 

Tabela 80: Representação numérica do quantitativo extrapolado em relação aos limites estabelecidos na Resolução 
CONAMA 357/2005. 

Ponto 

Representação numérica do quantitativo extrapolado em relação aos limites estabelecidos na 
Resolução CONAMA 357/2005. 
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01 Rio 
Canguiri 

12 vezes 
superior        

02 afluente do 
Rio Canguiri 

4 vezes 
superior        

03 afluente do 
Rio Palmital         

04 Rio Palmital 48 vezes 
superior 

1,6 vezes 
superior 

3,6 vezes 
superior 

1,464 
vezes 

superior 

1,075 
vezes 

superior 
   

05 Rio 
Cachoeira   1,9 vezes 

superior  
1,276 
vezes 

superior 
  2,79 vezes 

superior 

06 afluente do 
Rio Atuba 

4 vezes 
superior  1,3 vezes 

superior      
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Ponto 

Representação numérica do quantitativo extrapolado em relação aos limites estabelecidos na 
Resolução CONAMA 357/2005. 
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07 afluente do 
Rio Arruda     

1,152 
vezes 

superior 
1,16 vezes 

superior 
1,2 vezes 
superior  

Fonte, MPB Engenharia, 2021. 

Todos os cursos d’agua avaliados estão em área amplamente antropizada. 
Dos 7 (sete) pontos amostrais, 4 (quatro) deles, MPB/Acquaplant 01, 02, 04 e 06, apresentaram resultados não 
satisfatórios para o parâmetro coliformes termotolerantes. Na legislação brasileira, os coliformes fecais são utilizados 
como padrão para qualidade microbiológica de águas superficiais destinada a abastecimento, recreação, irrigação e 
piscicultura. Avaliando os resultados percebe-se a contaminação fecal dos corpos d’água afetando suas condições 
higiênico-sanitárias. 
A amostra coletada no ponto MPB/Acquaplant 04 apresenta nível de DBO elevado, os resultados para os demais 
parâmetros (Coliformes Termotolerantes, Fósforo, Nitrato) evidenciam a degradação do corpo hídrico por despejos de 
origem orgânica. Considerando o parâmetro “níquel”, pode-se supor o despejo de efluentes industriais no curso d’água. 
Das avaliações percebe-se que este (Rio Palmital) é o mais degradado. 
Para as amostras coletadas nos pontos MPB/Acquaplant 04, 05 e 06 os níveis de fósforo encontrados permeiam o 
entendimento de que tais rios recebem contribuições de esgotamento sanitário/domésticos e que os lançamentos se 
encontram distantes do ponto de coleta da amostra em função dos resultados obtidos considerando o parâmetro nitrato. 
Avaliando os resultados negativos revelados para o ponto MPB/Acquaplant 07 nota-se que o corpo hídrico recebe 
contribuição de despejos domésticos. 
A avaliação de turbidez é considerada, mas não relevante em função de chuvas ocorridas em dias anteriores a coleta. 
Na comparação com estudos pretéritos nota-se que não houve melhora em relação a condições anteriores, por outro lado 
também, não houve degradação da qualidade ambiental dos cursos hídricos. 
A avaliação do Índice de Qualidade da Água acende um sinal de alerta para a degradação dos corpos hídricos avaliados. 
Se considerada o uso da água para abastecimento público, ela deve ser tratada e desinfectada. 

4.1.4.4. Possíveis Fontes Poluidoras e Áreas Críticas a serem Afetadas por Acidentes 

4.1.4.4.1. POSSÍVEIS FONTES POLUIDORAS 

A avaliação de possíveis fontes poluidoras contemplou dois cenários de avaliação, o planejamento municipal e as 
atividades existentes no entorno do empreendimento, tendo como referência a AID. 
Em relação ao planejamento municipal, o Plano Diretor de Colombo (Lei nº 875 de 15 de fevereiro de 2004), dentre outros, 
versa no Art. 6º, parágrafo 1º inciso VI alínea “a” sobre, a universalização da prestação dos serviços de abastecimento 
de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo no Município, alínea “b” sobre, o monitoramento dos sistemas de captação 
de água potável, e alínea “c” sobre, a adoção de soluções para o esgotamento sanitário e a drenagem de águas pluviais 
que minimizem os impactos ambientais das áreas urbanas. O parágrafo 2º deixa evidente que na estratégia, referenciada 
no caput do artigo, deverão ser priorizadas a resolução de conflitos e a mitigação de processos de degradação ambiental 
decorrente de usos e ocupações incompatíveis e das deficiências de saneamento ambiental, além destes, traz no Art. 7º, 
inciso X, entre outras diretrizes para a implementação da Estratégia para a Proteção do Meio Ambiente e Geração de 
Trabalho e renda no território do município, a necessidade de articulação com o a entidade concessionária responsável 
pela execução dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, para implantar os programas relativos à 
adequação do saneamento ambiental. 
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Versa no Art. 25, inciso VI sobre a, complementação da urbanização e adequação das condições de moradia, implantando 
sistemas de saneamento básico e de drenagem de águas pluviais, e no Art 35, inciso III sobre os projetos que promovam 
a adequação e/ou ampliação das redes de serviços urbanos que interfiram na qualidade dos logradouros públicos, 
incluindo os sistemas de drenagem de águas pluviais e de iluminação pública. 
O Art. 67 que trata da Zona de Desenvolvimento Rural deixa explicito no parágrafo 1º, inciso IV, que o aproveitamento 
econômico deve estar em consonância com as delimitações para as faixas de margens de rios e córregos definidas no 
plano de Drenagem. 
Com relação as áreas de interesse para a reestruturação urbana, Art. 122, inciso II contempla ações relativas à 
qualificação ambiental, com ênfase para a melhoria da qualidade do saneamento básico, considerando o Plano Municipal 
de Saneamento Básico e o Plano de Drenagem Urbana. 
Consultando a Lei nº 879,30 de 16 de fevereiro de 2004, que institui o código de obras no município de Colombo, Estado 
do Paraná, destacam-se, em relação ao meio ambiente, o Art .1º que institui o Código de Obras do município, 
estabelecendo as normas para elaboração e execução de projetos, obras e instalações, públicas ou privadas, em todo o 
território municipal, o Art. 5º, parágrafo único, que considera impactos adversos ao meio ambiente, natural e construído, 
as interferências negativas nas condições de qualidade das águas, do solo, do ar, da saúde pública, das áreas urbanas, 
inclusive paisagens, e de uso do espaço urbano, o Art. 12, parágrafo 1º explicitando que o licenciamento de qualquer 
construção condiciona-se à declaração do autor do projeto de que num raio de 50m, a partir dos lotes, não se encontram 
rios, córregos ou quaisquer outros corpos d’água, parágrafo 2º explicita que no caso da existência de qualquer corpo 
d’água dentro do raio fixado no parágrafo 1º, este deve figurar na planta de situação, e demarcada a faixa non aedificandi 
correspondente definida pelo órgão competente. 
Com relação a classificação das edificações e o tipo de atividade a que se destinam o Art. 35 traz a seguinte especificação: 
Residenciais, Comerciais, Industriais, Serviços, Especiais ou Institucionais e Mistas. 
Com relação ao saneamento, o Art. 44 deixa claro que os trabalhos de saneamento do terreno deverão ser comprovados 
através de laudos e pareceres elaborados por técnico habilitado, que certifiquem a realização das medidas corretivas, em 
garantia das condições sanitárias, ambientais e de segurança para a sua ocupação e encaminhados ao Poder Público 
para análise. 
Em consulta a Lei nº 877, de 16 de fevereiro de 2004, que institui as normas de uso e ocupação do solo no município de 
Colombo, o capítulo IV, Seção I, aborda no Art. 1º, inciso VII, sobre a flexibilização de usos e atividades de apoio a 
moradia, integrando harmoniosamente o uso residencial às atividades industriais, de comércio e serviços, desde que não 
gerem impacto ambiental significativo e não provoquem riscos à segurança ou incômodo à vizinhança. No inciso IX versa 
sobre a submissão de empreendimentos e atividades que provoquem impacto ambiental significativo ou geração de 
tráfego a análises especiais e no inciso X, sobre a exigência de medidas compensatórias e mitigadoras para 
empreendimentos e atividades geradores de impacto ambiental ou incômodo a vida urbana. O Art. 7º considera os usos, 
o Art. 8º o enquadramento das atividades nos referidos usos e Art. 9º a permissividade das atividades conforme o 
zoneamento. O Tabela 81 relaciona o enquadramento de impacto ambiental conforme o uso do solo e as características 
das atividades. 

Tabela 81: Enquadramento das Atividades nos Usos. 

Nível Impacto Ambiental Uso do 
solo Característica das Atividades 

1 Baixíssimo impacto 
Industrial funcionamento restrito ao licenciamento sanitário e ambiental quando for o 

caso; Serviços 
Comercial  

2 Usos de Baixo Impacto 
Industrial além do licenciamento sanitário e ambiental, o funcionamento deverá ser 

submetido ao licenciamento e às normas edilícias e urbanísticas específicas. Comercial 
Serviços  

 
30 COLOMBO, Lei nº 879 de 16 de fevereiro de 2004 – Institui o Código de Obras do Município de Colombo, Estado do Paraná, e dá 
outras providências. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/codigo-de-obras-colombo-pr>, Acesso em> Maio de 2020. 

https://leismunicipais.com.br/codigo-de-obras-colombo-pr
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Nível Impacto Ambiental Uso do 
solo Característica das Atividades 

Agrícola  

3 Usos de Médio Impacto 

Industrial 
além do licenciamento sanitário, ambiental e urbanístico, o funcionamento 
será submetido à consulta prévia aos órgãos responsáveis pelo meio 
ambiente e pela circulação viária. 

Serviços 
Comercial 
Agrícola 

4 Usos de Alto Impacto 

Industrial convivência com o uso residencial e meio ambiente urbano com muitas 
restrições: ambientais, viárias, de proximidade a áreas habitacionais e de 
concentração de uma mesma atividade; 

Serviços 
Comercial 
Agrícola  

5 Usos de Altíssimo 
Impacto 

Industrial incompatíveis com o uso residencial, com alto grau de restrições: ambientais, 
viárias, de proximidade a áreas habitacionais; 

Serviços incompatíveis com o uso residencial, com alto grau de restrições: ambientais, 
viárias, de proximidade a áreas habitacionais; 

Fonte: Lei Municipal nº 877 de 16 de fevereiro de 2004. 

Quanto às atividades existentes no entorno do empreendimento, identificam-se áreas residências, comerciais e 
industriais. Em um buffer de 500m, considerado para a AID, buscou-se relacionar as empresas que possuem potencial 
poluidor dentro do regramento estabelecido pelo Instituto Ambiental do Paraná.  
Em atendimento as diretrizes para Licenciamento Ambiental descritas pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP, em 
específico a avaliação dos impactos ambientais provocados por empreendimentos e/ou atividades, que busca avaliar, 
detalhada e previamente, os impactos ambientais provenientes de uma obra ou atividade, devendo ser observados três 
critérios: 

a. Potencial de impacto das ações a serem levadas a efeito nas diversas fases da realização do empreendimento, 
em geral definido pelo tipo ou gênero de atividade (Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE); 

b. O porte do empreendimento, que pode ser caracterizado pela área de implantação, a extensão, o custo 
financeiro, a intensidade de utilização dos recursos ambientais (Lei Estadual Nº 10.233/1992); 

c. A situação da qualidade ambiental da provável área de influência, determinada por sua fragilidade ambiental, 
seu grau de saturação em relação a um ou mais poluentes, seu estágio de degradação. 

Buscou-se mapear as empresas com potencial poluidor (Figura 146), indicando a localização na AID do empreendimento, 
e informações do ramo de atividades realizadas por estas empresas (Tabela 82). 
Para tanto fez-se: 

• Um levantamento expedito das empresas localizadas ao longo da AID do empreendimento e se verificou a 
situação cadastral de pessoa jurídica31.  

• Consulta a Norma Regulamentadora – NR 432 (Quadro I) se buscou a relação entre a Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas – CNAE com o grau de risco. 

• Através da matriz de impactos ambientais, disponibilizada pelo IAP, que permite a consulta de empreendimentos 
ou consulta de impactos, se fez a correlação do CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) com 
os impactos ambientais relacionados33. 

 
31 http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp?cnpj= 
32 https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-04.pdf 

33 http://creaweb.crea-pr.org.br/IAP/consultas/menu_consultas_iap.aspx 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp?cnpj=
http://creaweb.crea-pr.org.br/IAP/consultas/menu_consultas_iap.aspx
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Na sequência são apresentados os empreendimentos (tipologia) identificados na AID, com informações associadas à sua 
localização, ao seu ramo de atividade, potencial poluidor associado ao potencial impacto ambiental e à bacias 
hidrográficas, zoneamentos e bairros que se localizam. 
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Figura 146: Localização das empresas na AID. 

 
Fonte: Adaptado Google Earth, 2020. 
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Tabela 82: Ramo de atividade das empresas identificadas e associação das atividades desenvolvidas por essas e o seu potencial poluidor. 

Empreend. 

CNAE 

Ramo de Atividade Sem Potencial 
Poluidor 

Pequeno Porte e 
Baixo Potencial 

Poluidor 
Potencialmente 

Poluidor 

1 
46.65-6-00   Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 
77.32-2-01   Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 

2 
 49.30-2-02  Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, interMunicipal., 

interestadual e internacional 
 49.30-2-03  Transporte rodoviário de produtos perigosos 

3 

21.22-0-00   Fabricação de medicamentos para uso veterinário 
46.19-2-00   Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 
71.20-1-00   Testes e análises técnicas 

 46.39-7-01  Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 

 46.84-2-99  Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados 
anteriormente 

  20.93-2-00 Fabricação de aditivos de uso industrial 
  20.19-3-99 Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente 

4 
47.29-6-99   Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios 

não especificados anteriormente 
 46.39-7-01  Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 

5 27.33-3-00   Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados 

6   23.30-3-99 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais 
semelhantes 

7   22.29-3-99 Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente 
8   22.29-3-01 Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico 
9  45.30-7-05  Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 

10 
45.20-0-01   Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 

 45.30-7-04  Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 

11 
46.65-6-00   Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 

 46.86-9-02  Comércio atacadista de embalagens 
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Empreend. 

CNAE 

Ramo de Atividade Sem Potencial 
Poluidor 

Pequeno Porte e 
Baixo Potencial 

Poluidor 
Potencialmente 

Poluidor 

12 

46.13-3-00   Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens 
 46.79-6-99  Comércio atacadista de materiais de construção em geral 
  52.50-8-04 Organização logística do transporte de carga 
  23.30-3-03 Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção 

  23.30-3-99 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais 
semelhantes 

  22.29-3-03 Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios 

13 

25.99-3-99   Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 
31.03-9-00   Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal 
32.30-2-00   Fabricação de artefatos para pesca e esporte 

32.50-7-01   Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico 
e de laboratório 

33.14-7-13   Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 
33.19-8-00   Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 

46.69-9-99   Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes 
e peças 

71.12-0-00   Serviços de engenharia 
71.19-7-03   Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 
71.19-7-99   Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 
71.20-1-00   Testes e análises técnicas 

  25.39-0-01 Serviços de usinagem, tornearia e solda 
  42.91-0-00 Obras portuárias, marítimas e fluviais 
  42.99-5-99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
  22.29-3-02 Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais 

14 
56.20-1-01   Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 
56.20-1-02   Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 

15 47.44-0-99   Comércio varejista de materiais de construção em geral 
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Empreend. 

CNAE 

Ramo de Atividade Sem Potencial 
Poluidor 

Pequeno Porte e 
Baixo Potencial 

Poluidor 
Potencialmente 

Poluidor 

 46.79-6-99  Comércio atacadista de materiais de construção em geral 

16 

47.44-0-99   Comércio varejista de materiais de construção em geral 
  23.30-3-01 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 

  23.30-3-99 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais 
semelhantes 

17 
10.92-9-00   Fabricação de biscoitos e bolachas 
10.93-7-01   Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates 

 46.37-1-07  Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 

18 

46.47-8-02   Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 
58.11-5-00   Edição de livros 
62.02-3-00   Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 
63.11-9-00   Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 
70.20-4-00   Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
82.30-0-01   Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
85.50-3-02   Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 
85.99-6-04   Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
90.01-9-99   Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 

 47.61-0-01  Comércio varejista de livros 

19 

 49.30-2-01  Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Municipal. 

 49.30-2-02  Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, interMunicipal., 
interestadual e internacional 

 49.30-2-03  Transporte rodoviário de produtos perigosos 

20 

47.23-7-00   Comércio varejista de bebidas 

  47.12-1-00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 
minimercados, mercearias e armazéns 

  47.84-9-00 Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 
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Empreend. 

CNAE 

Ramo de Atividade Sem Potencial 
Poluidor 

Pequeno Porte e 
Baixo Potencial 

Poluidor 
Potencialmente 

Poluidor 

21 

 46.84-2-99  Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados 
anteriormente 

  20.91-6-00 Fabricação de adesivos e selantes 
  20.94-1-00 Fabricação de catalisadores 
  20.31-2-00 Fabricação de resinas termoplásticas 
  20.32-1-00 Fabricação de resinas termofixas 
  20.71-1-00 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas 

22 

47.29-6-99   Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios 
não especificados anteriormente 

 46.71-1-00  Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 
  02.10-1-99 Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas 
  20.29-1-00 Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente 
  20.99-1-99 Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente 
  20.63-1-00 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

23 

25.99-3-02   Serviço de corte e dobra de metais 
25.99-3-99   Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 

 46.85-1-00  Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção 
  25.39-0-01 Serviços de usinagem, tornearia e solda 
  25.39-0-02 Serviços de tratamento e revestimento em metais 
  09.90-4-03 Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos 

24 

 46.87-7-01  Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão 
 46.87-7-03  Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 

 49.30-2-02  Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, interMunicipal., 
interestadual e internacional 

  38.11-4-00 Coleta de resíduos não-perigosos 
25  49.30-2-01  Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Municipal. 
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Poluidor 

Pequeno Porte e 
Baixo Potencial 

Poluidor 
Potencialmente 

Poluidor 

 49.30-2-02  Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, interMunicipal., 
interestadual e internacional 

  25.39-0-01 Serviços de usinagem, tornearia e solda 
  29.30-1-01  Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões 

26 

45.20-0-01   Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
 46.71-1-00  Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 

 49.30-2-02  Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal., 
interestadual e internacional 

  29.30-1-01 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões 
27  23.91-5-03  Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras 

28 

45.20-0-05   Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 
47.31-8-00   Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 
47.32-6-00   Comércio varejista de lubrificantes 

  47.12-1-00  Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 
minimercados, mercearias e armazéns 

29 
45.41-2-06   Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 
45.43-9-00   Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 

30 

45.20-0-01   Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
45.20-0-03   Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 
47.32-6-00   Comércio varejista de lubrificantes 
77.32-2-01   Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 

 45.30-7-03  Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
 45.30-7-04  Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 
 45.30-7-05  Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 

 49.30-2-02  Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, interMunicipal., 
interestadual e internacional 

31 46.42-7-02   Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
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Baixo Potencial 

Poluidor 
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Poluidor 

46.46-0-02   Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 

46.49-4-09   Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de 
fracionamento e acondicionamento associada 

81.21-4-00   Limpeza em prédios e em domicílios 

 46.37-1-99  Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados 
anteriormente 

 47.72-5-00  Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

32 

46.91-5-00   Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
47.21-1-02   Padaria e confeitaria com predominância de revenda 
47.21-1-03   Comércio varejista de laticínios e frios 
47.22-9-01   Comércio varejista de carnes - açougues 

 46.34-6-01  Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 
 46.37-1-04  Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 

  47.11-3-02 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 
supermercados 

33  45.30-7-01  Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 

34 
45.20-0-01   Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 

 45.30-7-03  Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

35 
43.30-4-05   Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 
47.44-0-05   Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 

 23.91-5-02  Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração 

36 
45.41-2-06   Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 
45.43-9-00   Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 

37 

86.30-5-01   Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 
86.30-5-02   Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 
86.30-5-03   Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 
87.11-5-01   Clínicas e residências geriátricas 
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Baixo Potencial 

Poluidor 
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Poluidor 

87.11-5-03   Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 
87.11-5-04   Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS 
87.12-3-00   Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio 
87.20-4-01   Atividades de centros de assistência psicossocial 

87.20-4-99   Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência 
mental e dependência química não especificadas anteriormente 

87.30-1-99   Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não 
especificadas anteriormente 

38   86.40-2-02  Laboratórios clínicos 

39 

23.42-7-02   Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos 
41.20-4-00   Construção de edifícios 
47.44-0-01   Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.44-0-99   Comércio varejista de materiais de construção em geral 

  23.30-3-01 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 

40 

47.44-0-05   Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 
 46.79-6-99  Comércio atacadista de materiais de construção em geral 
 49.30-2-01  Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Municipal. 

 49.30-2-02  Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal., 
interestadual e internacional 

41 
47.31-8-00   Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 
47.32-6-00   Comércio varejista de lubrificantes 

 45.30-7-03  Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

42 
 49.30-2-01  Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Municipal. 
  43.13-4-00 Obras de terraplenagem 

43   96.03-3-01 Gestão e manutenção de cemitérios 

44 
10.91-1-02   Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 
46.91-5-00   Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
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Poluidor 
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Baixo Potencial 

Poluidor 
Potencialmente 

Poluidor 

47.22-9-01   Comércio varejista de carnes - açougues 
47.22-9-02   Peixaria 
47.44-0-99   Comércio varejista de materiais de construção em geral 
56.11-2-01   Restaurantes e similares 
56.11-2-03   Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 
66.19-3-02   Correspondentes de instituições financeiras 

 46.87-7-01  Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão 
 47.53-9-00  Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
  52.11-7-99 Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 

  47.11-3-02 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 
supermercados 

  47.81-4-00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
  47.84-9-00 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 

45 
32.92-2-02   Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 
32.99-0-03   Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 

  22.29-3-99 Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente 

46 

25.92-6-01   Fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados 

28.62-3-00   Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo, peças e 
acessórios 

  25.31-4-01  

47 
25.99-3-99   Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 

  25.39-0-01 Serviços de usinagem, tornearia e solda 
48   47.89-0-04 Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 

49 

 46.31-1-00  Comércio atacadista de leite e laticínios 

 49.30-2-02  Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, interMunicipal., 
interestadual e internacional 

  10.52-0-00 Fabricação de laticínios 
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Baixo Potencial 

Poluidor 
Potencialmente 

Poluidor 

50 
47.41-5-00   Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 

  23.30-3-05 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 
51 33.19-8-00   Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 

52 

33.14-7-10   Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados 
anteriormente 

77.11-0-00   Locação de automóveis sem condutor 
 45.30-7-01  Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 
 46.81-8-02  Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.) 
 46.81-8-05  Comércio atacadista de lubrificantes 

 46.84-2-99  Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados 
anteriormente 

 46.87-7-02  Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão 
 49.30-2-03  Transporte rodoviário de produtos perigosos 
  52.12-5-00 Carga e descarga 
  52.50-8-03 Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo 

53 

26.51-5-00   Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle 
27.31-7-00   Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica 
33.21-0-00   Instalação de máquinas e equipamentos industriais 
47.42-3-00   Comércio varejista de material elétrico 

54 
45.20-0-01   Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 

 45.30-7-03  Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

55 

28.25-9-00   Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, peças e acessórios 

28.29-1-99   Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, 
peças e acessórios 

33.21-0-00   Instalação de máquinas e equipamentos industriais 

56 
  20.62-2-00 Fabricação de produtos de limpeza e polimento 
  47.89-0-05 Comércio Varejista De Produtos Saneantes Domissanitários 
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57 17.41-9-02   Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e 
de escritório, exceto formulário contínuo 

 

 Empreendimento/Atividade 
Sem potencial Poluidor   Empreendimento/Atividade de Pequeno porte e Baixo 

Potencial Poluidor   Empreendimento/Atividade Potencial 
Poluidora 
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Desse modo, de acordo com a tabela anterior, dos empreendimentos identificados na AID, considerando atividades 
comerciais, serviços e industriais, acima de 50% se caracterizam por atividades potencialmente poluidoras (Figura 147). 

Figura 147: Potencial poluidor das empresas identificadas na AID do empreendimento. 

Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

A caracterização de potencial poluidor apresentada na Tabela 82 e Figura 147 considera, conforme matriz de impactos 
ambientais disponibilizada pelo IAP, como: 

• Empreendimento caracterizado como “Sem Potencial Poluidor”: empreendimento sem relação de impactos
ambientais;

• Empreendimento caracterizado como “Baixo Potencial Poluidor”: empreendimento de pequeno porte e baixo
impacto ambiental, passível de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual – DLAE junto ao IAT, sem
prejuízo ao Licenciamento Ambiental Municipal;

• Empreendimento caracterizado como “Potencialmente Poluidor”: empreendimento cujas características são
passíveis de promover impactos na fauna e flora (meio biótico), na água Ar, Clima, Geologia, Geomorfologia
e/ou Solo (meio físico) e nos Aspectos Sociais e Culturais, Atividades Econômicas (Setor Primário, Setor
Secundário, Setor Terciário), Educação, Recreação e Lazer, Infraestrutura Regional, Núcleos Populacionais,
Patrimônio Cultural, Histórico, Arqueológico e Paisagístico, Populações Indígenas, Quilombolas e outras
Populações Tradicionais, Saúde Pública e/ou Situação Demográfica Rural e Urbana.

Em atenção aos empreendimentos potencialmente poluidores localizados na AID, o quadro que segue apresenta a 
relação dos potencias impactos ambientais, com base na matriz de impactos do IAP, informando o meio que este impacto 
ambiental está associado (biótico, físico e socioeconômico). A indicação apresentada ( X ) no quadro indica o impacto do 
empreendimento sobre os meios físico, biótico e socioeconômico, podendo os empreendimentos possuírem mais de uma 
indicação de impacto ambiental em função de apresentaram mais de um registro de atividade (CNAE).  
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Tabela 83: Associação do potencial impacto ambiental dos empreendimentos potencialmente poluidores localizados na AID.  
Potencial Impacto Ambiental Empreendimentos Potencialmente Poluidores / Marcações (X) de Impacto Ambiental Tot

ais Meio Impacto 03 06 07 08 12 13 16 20 21 22 23 24 25 26 28 32 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 56 

Físico 

Água XX X X X XXX XXX X XX XX XX XX X X X X X X X X X XXX X X X X X X X XX 41 
Ar XX X X X XXX XXX X  XX XX XX X X X   X X  X X X X X  X X X X 32 
Clima X    X XX   X X XX X X X       X  X X    X  15 
Geologia     X XX  X  X X X X X X X X  X  XX  X X    X  18 
Geomorfologia     X XX  X  X X X X X X X X  X  XX  X X    X  18 
Solo XX X X X XXX XXX X XX XX XX XX X X X X X X X X X XXX X X X X  X X XX 40 

Total Meio Físico 7 3 3 3 12 15 3 6 7 9 10 6 6 6 4 4 5 3 4 3 12 3 6 6 2 2 3 6 5 164 

Biótico 

Flora XX X X X XXX XXX X XX XX XX XX X X X X X X X X X XXX X X X X X X X XX 41 
Fauna XX X X X XXX XXX X XX XX XX XX X X X X X X X X X XXX X X X X X X X XX 41 

Total Meio Biótico 4 2 2 2 6 6 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 4 82 

Socioeconômico 

Aspectos Sociais e Culturais,  XX X X X XXX XXX X XX XX XX XX X X X X X X X  X XXX X X X X X X X XX 40 
Atividades Econômicas (Setor Primário) X X   XX XX X XX X X XX X X X X X  X   XXX  X X X  X X X 28 
Atividades Econômicas (Setor Secundário) XX X X X XXX XXX X XX XX XX XX X X X X X  X  X XXX X X X X  X X XX 38 
Atividades Econômicas (Setor Terciário) XX X X X XXX XXX X XX XX XX XX X X X X X  X  X XXX X X X X X X X XX 39 
Educação, Recreação e Lazer X    X X  XX X X XX X X X X X X    XXX  X X X   X X 23 
Infraestrutura Regional XX X X X XXX XX X XX XX XX XX X X X X X X X  X XXX X X X X X X X XX 39 
Núcleos Populacionais XX X X X XXX XXX X XX XX XX XX X X X X X X X  X XXX X X X X X X X XX 40 
Patrimônio Cultural, Histórico, Arqueológico e Paisagístico  X   XX XX X X  X X X X X X X X X   XX  X X   X X  22 
Populações Indígenas, Quilombolas e outras Populações 
Tradicionais  X   XX XX X X  X XX X X X X X X X   XX  X X   X X  23 

Saúde Pública XX X X X XXX XXX X XX XX XX XX X X X X X X X  X XXX X X X X X X X XX 40 
Situação Demográfica Rural e Urbana XX X X X XXX XXX X XX XX XX XX X X X X X X X  X XXX X X X X X X X XX 40 

Total Meio Socioeconômico 16 10 7 7 28 27 10 20 16 18 21 11 11 11 11 11 8 10 0 7 31 7 11 11 9 6 10 11 16 372 

TOTAL 27 15 12 12 46 48 15 30 27 31 35 19 19 19 17 17 15 15 6 12 49 12 19 19 13 10 15 19 25 618 

BACIA HIDROGRÁFICA Rio Canguiri Rio Palmital Rio Atuba  

BAIRRO DO EMPREENDIMENTO Canguiri Colônia Faria São Dimas Guaraituba * Roça Grande  

ZONEAMENTO LOCAL UC
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* Bairro São Gabriel 
 
 



 

209 

 

  

Também é apresentada na Tabela 83 uma correlação dos empreendimentos com as bacias hidrográficas, os bairros que 
estão locados e o respectivo zoneamento municipal.  
São os zoneamentos municipais: 

• UC: Unidade de Conservação; 

• ZUD 1: Zona de Uso Diversificado 1; 

• ZUD 2: Zona de Uso Diversificado 2; 

• ZUD 3: Zona de Uso Diversificado 3; 

• ZUPI 1: Zona de Uso Predominantemente Industrial 1. 
Também é apresentada na Tabela 83 uma faixa de cores associada ao valor total do impacto ambiental considerado pelo 
IAP para cada empreendimento, sobre os meios físico, biótico e socioeconômico. A faixa de cores considera a seguinte 
escala, conforme valor total do impacto relacionado ao empreendimento: 1 – 10; 11 – 20; 21 – 30; 31 – 40; 41 – 50. 
Correlacionando os impactos ambientais, bacias hidrográficas, os bairros que estão locados os empreendimentos e os 
respectivos zoneamentos, verifica-se que a bacia hidrográfica do Rio Palmital, o bairro Roça Grande e o zoneamento UC 
possuem a maior quantidade de empreendimentos potencialmente poluidores na AID. O mesmo ocorre com o somatório 
dos potenciais impactos ambientais dos empreendimentos, com a bacia hidrográfica do Rio Palmital, o bairro Roça 
Grande e o zoneamento UC apresentando a maior quantidade potencial de impactos dentre os demais avaliados na AID.  
Quanto à menor quantidade de empreendimentos potencialmente poluidores na AID, estes estão localizados nas bacias 
hidrográficas dos Rios Canguiri e Atuba, no bairro São Gabriel e nos zoneamentos ZUD 2 e ZUPI 1. 
Já quanto à menor quantidade de empreendimentos com menor potencial de impactos ambientais locados na AID, 
destacam-se aqueles localizados na bacia hidrográfica do Rio Atuba, no bairro São Dimas e no zoneamento ZUD 2.   
As figuras que seguem apresentam a quantidade de empreendimentos potencialmente poluidores e os potenciais 
impactos ambientais desses empreendimentos localizados na AID, relacionando-se com as bacias hidrográficas, bairros 
e zoneamentos já citados. 

Figura 148: Representação, nas bacias hidrográficas dos Rios Canguiri, Palmital e Atuba, dos empreendimentos 
potencialmente poluidores e os respectivos potenciais impactos ambientais da AID. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 
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Figura 149: Representação, nos bairros Canguiri, Colônia Faria, Guaraituba, Roça Grande, São Dimas e São Gabriel, dos 
empreendimentos potencialmente poluidores e os respectivos potenciais impactos ambientais da AID. 

 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

Figura 150: Representação, nos zoneamentos UC, ZUD 1, ZUD 2, ZUD 3 e ZUPI 1, dos empreendimentos potencialmente 
poluidores e os respectivos potenciais impactos ambientais da AID. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

4.1.4.4.2. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS CRÍTICAS A SEREM AFETADAS POR ACIDENTES 

Neste capítulo será avaliado a possibilidade de ocorrência de acidentes com consequências potencialmente poluidoras 
ao meio ambiente e às comunidades lindeiras, buscando identificar locais com maior sensibilidade a degradação 
ambiental. 
Para isso será avaliado a geometria do projeto, os tipos de cargas perigosas que apresentam maior probabilidade de 
transitar pelo empreendimento, os tipos de acidentes mais propensos a ocorrer e suas consequências, bem como as 
características ambientais desses locais. 

4.1.4.5.2.1 Transporte de Cargas Perigosas 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, é o órgão competente na regulamentação do transporte de cargas 
e produtos perigosos em rodovias e ferrovias, e estabelece padrões e normas técnicas relativos a esse tipo de operação. 
A regulamentação no país é baseada nas recomendações do Comitê de Peritos em Transporte de Produtos Perigosos 
das Nações Unidas e no Acordo Europeu para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. Parte do entendimento 
que produtos perigosos são aqueles que representam risco para a saúde de pessoas ou para o meio ambiente e quando 
transportado por rodovias e vias públicas, são submetidos às regras e aos procedimentos estabelecidos pela Resolução 
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ANTT n°3.665/11, atualizada pela Resolução ANTT nº5.848/2019 que entrou em vigor em dezembro de 2019, 
complementado pela Resolução ANTT n°5.232/2016 e suas alterações, sem prejuízo do disposto nas normas específicas 
de cada produto (ANTT, 2019). 
A Resolução ANTT nº5.848/2019 apresenta uma lista de normas técnicas que devem ser atendidas no transporte de 
produtos perigosos, a saber: 

• ABNT NBR 7500 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de 
produtos; 

• ABNT NBR 9735 - Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre de produtos perigosos; 

• ABNT NBR 10271 - Conjunto de equipamentos para emergências no transporte rodoviário de ácido fluorídrico; 
e 

• ABNT NBR 14619 - Transporte terrestre de produtos perigosos - Incompatibilidade química. 
Além dessas, pode-se destacar as seguintes normas que versam sobre essa temática: 

• ABNT NBR 14064 - Transporte rodoviário de produtos perigosos — Diretrizes do atendimento à emergência 

• ABNT NBR 7501 - Transporte terrestre de produtos perigosos — Terminologia 

• ABNT NBR 7503 – Ficha de Emergência e Envelope para o Transporte Terrestre de Produtos Perigosos – 
Características, Dimensões e Preenchimento 

• ABNT NBR 14725 - Produtos químicos — Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente 

• ABNT NBR 9735 – Conjunto de Equipamentos para Emergências no Transporte Terrestre de Produtos Perigosos 
No Brasil, os produtos perigosos recebem uma classificação em função do tipo de risco que apresentam, seguindo as 
indicações do Recommendations on the Transport of Dangerous Goods - Model Regulations das Nações Unidas (ONU), 
atualmente na 21ª revisão. 
Este documento, também conhecido como Orange Book, faz parte do esforço da ONU em harmonizar mundialmente o 
transporte de produtos perigosos nos diferentes modais existentes, aumentando a proteção da saúde e meio ambiente e 
facilitando o comércio mundial. Estabelece os critérios utilizados para a classificação de materiais perigosos em nove 
classes, que podem ou não ser subdivididas, conforme as características que os produtos apresentam, sendo: 

• Classe 1 – Explosivos; 
o Subclasse 1.1 Substâncias e artefatos com risco de explosão em massa; 
o Subclasse 1.2 Substâncias e artefatos com risco de projeção; 
o Subclasse 1.3 Substâncias e artefatos com risco predominante de fogo; 
o Subclasse 1.4 Substâncias e artefatos que não representam risco significativo; 
o Subclasse 1.5 Substâncias pouco sensíveis; 
o Subclasse 1.6 Substâncias extremamente insensíveis; 

• Classe 2 – Gases; 
o Subclasse 2.1 Gases inflamáveis; 
o Subclasse 2.2 Gases comprimidos não tóxicos e não inflamáveis; 
o Subclasse 2.3 Gases tóxicos por inalação; 

• Classe 3 - Líquidos inflamáveis; 

• Classe 4 - Sólidos inflamáveis; Substâncias autorreagentes e explosivos sólidos insensibilizados; 
o Subclasse 4.1 Sólidos inflamáveis; 
o Subclasse 4.2 Substâncias passíveis de combustão espontânea; 
o Subclasse 4.3 Substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis; 
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• Classe 5 - Substâncias Oxidantes e Peróxidos Orgânicos; 
o Subclasse 5.1 Substâncias Oxidantes; 
o Subclasse 5.2 Peróxidos Orgânicos; 

• Classe 6 - Substâncias Tóxicas e Substâncias Infectantes; 
o Subclasse 6.1 Substâncias Tóxicas; 
o Subclasse 6.2 Substâncias Infectantes; 

• Classe 7 - Substâncias Radioativas; 

• Classe 8 - Substâncias Corrosivas; 

• Classe 9 – Substâncias Perigosas Diversas. 
Ao ser alocado a uma determinada Classe de Risco, o produto perigoso também recebe um número, denominado Número 
ONU, que o identifica internacionalmente. O “Orange Book”, apresenta uma lista dos produtos perigosos comumente 
transportados com seu devido número ONU e sua descrição de risco. 
No âmbito estadual, o Decreto Estadual n°3398/97, criou o Programa Estadual de Controle do Transporte Rodoviário de 
Produtos Perigosos no Estado do Paraná, com a finalidade de prevenir, reduzir e controlar de forma sistêmica os 
acidentes no transporte rodoviário de produtos perigosos no Paraná. Este programa deve buscar o constante 
aperfeiçoamento das condições do transporte de produtos perigosos nas rodovias do estado, através das medidas: 

I.  Prevenção, fiscalização e atendimento das emergências com o transporte de produtos perigosos; 
II.  Sugerir a criação de Centro de Controlo para Atendimento de Emergências com produtos perigosos; 

III.  Buscar colaboração com os demais estados membros do CODESUL – Conselho de Desenvolvimento e 
Integração Sul, para a implantação do protocolo de Intensões sobre Cooperação Operacional e Técnica no 
Transporte de Cargas Perigosas. 

O Programa fica sob a direção da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e conta com Conselho Consultivo do qual 
participa a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos através do 
Instituto Ambiental do Paraná, Secretaria de Estado dos Transportes através do Departamento de Estradas de Rodagem, 
Secretaria de Estado de Segurança Pública através da Polícia Militar e representantes do Ministério Público Estadual. 
Em 2013, o governo do Paraná publicou o Decreto Estadual n°7.117/13 que cria a Comissão Estadual de Prevenção, 
Preparação e Resposta Rápida à Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos (CE-P2R2 – Paraná), em 
consonância com o Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com 
Produtos Químicos Perigosos – P2R2, e a Comissão Nacional do P2R2 (CN-P2R2), de caráter consultivo e deliberativo 
no seu âmbito de atuação, com o objetivo de promover a discussão, a gestão, a coordenação, o acompanhamento e 
avaliação e a implementação das atividades de prevenção, preparação e resposta rápida à emergências ambientais com 
produtos químicos perigosos no Paraná, bem como propor normas, observadas as disposições legais vigentes. 
Esta Comissão publicou em 2016 o Plano de Contingência: Incidentes com Produtos Perigosos no Modal Rodoviário, 
tendo como objetivos: 

• Definir o cenário de aplicação do Plano de Contingência. 

• Estabelecer parâmetros para o atendimento conjunto, pelos órgãos, dos incidentes ocorridos no modal rodoviário 
envolvendo produtos perigosos; 

• Definir a atribuição de todos os órgãos dentro do sistema de atendimento e de gerenciamento da ocorrência; 

• Estabelecer o fluxograma de ações para o primeiro respondedor; 

• Estabelecer o fluxograma de ações para o atendimento geral; 

• Definir a estrutura organizacional de atendimento, de acordo com a atribuição de cada órgão e das ferramentas 
gerenciais utilizadas; 

• Definir os métodos de acionamento dos órgãos envolvidos no atendimento de maneira a garantir a atuação 
rápida e eficiente nos casos de sinistros envolvendo produtos perigosos no modal rodoviário; 
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• Estabelecer um modelo de atendimento que possa ser integrado futuramente para o atendimento interestadual, 
no que tange ao relacionamento com o Conselho de Desenvolvimento e Integração do Sul (CODESUL). 

Seguindo estes objetivos, baseado na NBR 14064 - Transporte rodoviário de produtos perigosos — Diretrizes do 
atendimento à emergência, o plano de contingência estabelece a atuação das seguintes instituições estaduais e suas 
responsabilidades frente a acidentes com produtos perigosos: 

• Polícia Militar do Paraná; 
o Coordenar e operacionalizar ações de isolamento e segurança do local; 
o Cooperar com operações de evacuação da comunidade, garantindo a segurança das pessoas 

removidas, de seus bens e pertences; 

• Corpo de Bombeiros Militar do Paraná; 
o Operacionalizar ações de prevenção e combate a incêndio, bem como operações de busca e 

salvamento; 
o Operacionalizar as ações de socorro às vítimas, em conjunto com as instituições de saúde, através da 

utilização de técnicas defensivas, visando restringir a área afetada, e de técnicas ofensivas, visando 
conter o vazamento/derramamento; 

o Atuar supletivamente na operacionalização das ações de campo, quando da ausência de técnicos ou 
recursos das empresas de transporte ou dos fabricantes dos produtos envolvidos na ocorrência; 

o Atuar preventivamente, visando à minimização dos riscos apresentados; 
o Apoiar as demais entidades envolvidas com recursos humanos e materiais; 

• Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual; 
o Coordenar e operacionalizar ações de segurança, isolamento e sinalização do local, delimitando a área 

afetada; 
o Coordenar e operacionalizar ações de manutenção e sinalização do sistema viário local, com o 

isolamento ou a desobstrução de via, de acordo com a segurança necessária; 
o Suplementar ações aéreas para avaliação de área, transporte de vítimas e de equipes de socorro; 

• DER - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem; 
o Operação do sistema viário; 
o Sinalização e isolamento e desobstrução da via, de acordo com a situação apresentada; 
o Estabelecimento de estrutura para recuperação da infraestrutura viária; 
o Atuar de forma reguladora em ações que envolvam as concessionárias, conforme suas 

responsabilidades contratuais; 

• Concessionárias de rodovias; 
o Operação do sistema viário; 
o Sinalização e isolamento e desobstrução da via, de acordo com a situação apresentada; 
o Estabelecimento de estrutura para recuperação da infraestrutura viária; 
o Disponibilização de estrutura de atendimento pré-hospitalar e de combate a incêndio como medidas 

suplementares para o atendimento, em composição com o Corpo de Bombeiros; 
o Atuar, sempre que possível, de forma supletiva por meio de ações defensivas; 

• IBAMA; IAP - Instituto Ambiental do Paraná; e órgão ambiental municipal; 
o Avaliação do impacto ambiental decorrente do acidente com produto perigoso; 
o Fornecer apoio técnico quanto aos riscos dos produtos envolvidos na ocorrência; 
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o Orientar outros órgãos quanto às ações a serem desencadeadas do ponto de vista de riscos ao meio 
ambiente; 

o Determinar as ações de controle a serem desencadeadas para a preservação ambiental; 

• Batalhão da Polícia Militar Ambiental; 
o Avaliar a situação de dano ambiental; 
o Agir repressivamente no caso de crimes ambientais, de acordo com a lei de crimes ambientais; 

• Coordenadoria (Estadual, Regional e Municipal) de Proteção e Defesa Civil; 
o Coordenar, em conjunto com o Corpo de Bombeiros local, as ações de atendimento da ocorrência; 
o Mobilizar recursos humanos e materiais para apoio aos trabalhos de campo; 
o Manter cadastro atualizado dos recursos humanos e materiais, para suporte às atividades de campo 

durante o atendimento aos acidentes; 
o Coordenar, conjuntamente com o policiamento, as ações de evacuação da comunidade; 
o Acionar os órgãos de apoio e técnicos especializados na estrutura Estadual, Regional ou Municipal; 
o Confeccionar os relatórios necessários; 

• Transportador; 
o Apoiar o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra para a solução do problema apresentado, tanto 

do ponto de vista da segurança, como ambiental e de trânsito; 
o Providenciar a neutralização, remoção ou disposição dos eventuais produtos ou resíduos envolvidos 

na ocorrência, de acordo com a orientação e supervisão do órgão ambiental e do fabricante do produto; 
o Operacionalizar a transferência de cargas quando necessário, providenciando os recursos 

indispensáveis para tal, em concordância com o fabricante, expedidor e/ou destinatário da carga; 
o Fornecer informações necessárias aos órgãos envolvidos, quanto às características, riscos e 

precauções com relação aos produtos, visando propicias condições seguras e adequadas no manuseio, 
estivagem e transferências da carga; 

o Operacionalizar a remoção da unidade de transporte, em concordância com os representantes dos 
órgãos de trânsito, corpo de bombeiros e órgãos ambientais; 

• Fabricante, expedidor ou destinatário; 
o Apoiar o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra para a solução do problema apresentado, tanto 

do ponto de vista da segurança, como ambiental e de trânsito; 
o Providenciar a neutralização, remoção ou disposição dos eventuais produtos ou resíduos envolvidos 

na ocorrência, de acordo com a orientação e supervisão do órgão ambiental e do fabricante do produto; 
o Operacionalizar a transferência de cargas quando necessário, providenciando os recursos 

indispensáveis para tal, em concordância com o transportador; 
o Fornecer informações necessárias aos órgãos envolvidos, quanto às características, riscos e 

precauções com relação aos produtos, visando propicias condições seguras e adequadas no manuseio, 
estivagem e transferências da carga; 

o Apoiar o transportador na operacionalização da remoção da unidade de transporte em concordância 
com os representantes dos órgãos de trânsito, corpo de bombeiros e órgãos ambientais; 

• Secretaria de Estado de Saúde; 
o Determinar os hospitais de referência para o atendimento a vítimas de acidentes com produtos 

perigosos; 
o Avaliação técnica em caso de acidentes envolvendo produtos radioativos; 
o Atendimento hospitalar às vítimas; 
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o Responsável pela triagem e recepção das vítimas nos hospitais de referência; 

• SANEPAR - Companhia de Saneamento do Paraná; 
o Avaliação qualitativa da água para acidentes ocorridos próximos a mananciais; 

• Batalhão Policial Militar de Operações Aéreas; 
o Realização de transportes em emergência de equipes para o local da ocorrência; 
o Realização de transportes aeromédicos de vítimas atingidas por produtos perigosos, de acordo com a 

orientação médica; 
Atualmente são mais de 3.500 produtos enquadrados como perigosos. Destes, 120 tipos de produtos trafegam pelas 
rodovias próximas ao empreendimento (BR-476, BR418 e BR116), conforme mostram os registros da base de dados da 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, Departamento de Estradas e Rodagem DER/PR no ano de 2019. 
Conforme se pode observar no gráfico abaixo, dos principais produtos perigosos transportado na região, cinco se 
destacam pela frequência de ocorrência, sendo o mais frequente o produto com N° ONU 3082 com 87 vezes ao longo 
do ano de 2019. 

Figura 151: Frequência dos Principais Produtos Perigosos Transportados na Área do Empreendimento em 2019. 

 
Fonte: Base de dados do DER/PR. 

A partir da identificação do número ONU dos principais produtos transportados, buscou-se identificar seu nome e seu 
potencial de risco, com base na lista de produtos perigosos (ver Tabela 84). 
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Tabela 84: Lista dos principais produtos perigosos transportados na BR-277 e seus riscos. 

N° ONU Nome e Descrição Classe de Risco N° de risco Descrição do risco 

3082 
SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA 
RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, 
LÍQUIDA, N.E. 

9 90 
Substâncias que apresentam risco para o 
meio ambiente; substâncias perigosas 
diversas 

1005 AMÔNIA, ANIDRA 2.3 268 Gás tóxico, corrosivo. 

3257 
LÍQUIDO A TEMPERATURA 
ELEVADA, N.E., a 100ºC ou mais e 
abaixo do PFg (incluindo metais 
fundidos, sais fundidos etc.) 

9 99 Substâncias perigosas diversas 
transportadas a temperatura elevada 

1993 LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E. 3 33 Líquido altamente inflamável (PFg < 23ºC). 

1263 

TINTA (incluindo tintas, lacas, 
esmaltes, tinturas, goma- lacas, 
vernizes, polidores, enchimentos 
líquidos e bases líquidas para 
lacas) ou MATERIAL 
RELACIONADO COM TINTAS 
(incluindo diluentes ou redutores 
para tintas) 

3 33 Líquido altamente inflamável (PFg < 23ºC). 

1866 RESINA, SOLUÇÃO, inflamável 3 33 Líquido altamente inflamável (PFg < 23ºC). 

3077 
SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA 
RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, 
SÓLIDA, N.E 

9 90 
Substâncias que apresentam risco para o 
meio ambiente; substâncias perigosas 
diversas 

1173 ACETATO DE ETILA 3 33 Líquido altamente inflamável (PFg < 23ºC). 
1288 ÓLEO DE XISTO 3 33 Líquido altamente inflamável (PFg < 23ºC). 

*PFg = Ponto de fulgor 

Além destes produtos, o levantamento de dados de transporte com cargas perigosas do DNIT, apresenta vários tipos de 
pesticidas transportados na região do empreendimento. Se unirmos todos as variações existentes em uma única 
categoria, este produto seria o 10º produto mais transportado na área de entorno ao empreendimento. 
Segundo Palagano (2015) os produtos agroquímicos são amplamente utilizados na região rural localizada ao norte do 
município de Colombo. O município de Colombo apresenta predominância da agricultura familiar e uso intensivo de 
agrotóxicos com a finalidade de proteger a lavoura de pragas que comprometem principalmente a produção agrícola 
(LOURENÇATO, 2010) 
No Brasil, segundo informações da PRF, ocorrem 1,05 acidentes por dia em rodovias federais, envolvendo cargas com 
produtos perigosos (Padilha, 2018) 
Segundo informações da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, entre 2004 e 2016, houve 821 acidentes com cargas 
de produtos perigosos nas rodovias do Paraná, uma média de 68 casos por ano, ou um a cada cinco dias, afetando quase 
330 mil pessoas em 161 municípios (BEM PARANÁ, 2016). 

4.1.4.5.2.2 Materiais e Métodos 

4.1.4.5.2.2.1 Materiais 

Os materiais utilizados na elaboração deste estudo, foram organizados de acordo com as seguintes etapas: 
a) Dados referentes a ocorrência de acidentes nas rodovias que passam pelo município de Colombo e 

levantamento dos principais produtos perigosos transportados no trecho em análise; 
b) Base de dados geográficos composto por: imagem de satélite e aspectos ambientais relevantes para a 

modelagem de acidentes com transporte de produtos perigosos. 
c) Dados da geometria do empreendimento em estudo. 
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i. Ocorrência de acidentes 
Para a análise dos tipos e quantidade de acidentes utilizou-se o levantamento realizado pelo DPRF – Departamento de 
Polícia Rodoviária Federal, através do Datatran, referentes a acidentes viários nos anos de 2007 a 2019, na área de 
estudo. 

ii. Principais produtos transportados 
Para a análise dos principais produtos perigosos transportados na área de estudo, utilizou-se do Cadastro e Registro dos 
Fluxos Rodoviários de Produtos Perigosos, realizado pelo DNIT- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, 
através do Instituto de Pesquisas Rodoviárias da Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas, onde é possível obter 
dados sobre os fluxos dos transportes de produtos perigosos nas rodovias federais.  

iii. Base de dados geográficos 

a.  Imagem de Satélite 
Para auxiliar na elaboração do estudo foram utilizadas imagens de satélite da plataforma Bing e Google, fornecidas 
através do complemento “QuickMapServices” versão 0.19.10.1, instalado no software de SIG - Sistema de Informações 
Geográficas denominado QGIS 3.4.5 - Madeira. Este complemento fornece uma base de imagens de satélites, com 
diferentes resoluções espaciais e datas de cenas, que formam uma base visual detalhada da área de estudo, 
possibilitando o mapeamento de feições de interesse. 
Para a análise dos riscos sobre o local da simulação de acidente com carga perigosa, foram utilizadas imagens de satélite 
CNES / Airbus Maxar Technologies de 2020. 

b. Aspectos ambientais relevantes à modelagem 
Para os aspectos ambientais relevantes à modelagem de acidentes, buscou-se dados referentes ao clima e de 
características físicas do entorno a área de estudo. Esse levantamento foi obtido através de dados secundários, descritos 
em detalhes nos capítulos que tratam do meio físico da Área de Influência Direta, das quais suas fontes estão descritas 
na bibliografia. 

c. Geometria do empreendimento 
A geometria do empreendimento foi obtida através do projeto geométrico fornecido pela Concessionária. 

4.1.4.5.2.2.2 Métodos 

Para a análise do risco de acidentes envolvendo o transporte rodoviário de cargas perigosas, foram considerados os 
seguintes aspectos: 

a) Análise das ocorrências de acidentes através dos dados disponíveis e do levantamento histórico do acidente, 
visando identificar as causas e consequências dos acidentes no meio ambiente. 

b) Análise das variáveis ambientais relevantes à modelagem de acidentes envolvendo o transporte de carga de 
produtos perigosos, utilizando técnicas de geoprocessamento; 

c) Estimar as consequências de um acidente envolvendo o transporte de carga de produtos perigosos a fim de 
avaliar a área potencial de risco no entorno ao empreendimento, utilizando modelo computacional de simulação 
de dispersão de poluentes, a geometria do traçado e técnicas de geoprocessamento. 

i. Ocorrência de acidentes 
A análise das ocorrências de acidentes foi elaborada em três etapas, onde na primeira, buscou-se caracterizar os 
acidentes em geral e localizar os pontos de ocorrência dos acidentes registrados pela Polícia Rodoviária Federal, no 
intuito de encontrar pontos mais perigosos. Na segunda etapa procurou-se correlacionar o local dos acidentes com sua 
causa presumida. Por último, buscou-se correlacionar o local do acidente com o tipo de acidente 
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ii. Caracterização e Localização dos Acidentes 
Com o material obtido do DataTran da PRF para os anos de 2007 a 2019, tratou-se de compilar os dados para 
compreender os diversos cenários de ocorrência de acidentes, objetivando um maior entendimento sobre os tipos e 
quantidades de acidentes que ocorrem nas principais rodovias que passam pelo município de Colombo. 
Foram registrados 3.438 acidentes de trânsito neste período na região de estudo das quais as causas prováveis são: 
Agressão externa; Animais na pista; Avarias e/ou desgaste excessivo no pneu; Carga excessiva e/ou mal acondicionada; 
Condutor dormindo; Defeito mecânico em veículo; Defeito na via; Deficiência ou não acionamento do sistema de 
iluminação/sinalização do veículo; Desobediência à sinalização; Desobediência às normas de trânsito pelo pedestre; Falta 
de atenção à condução; Falta de atenção do pedestre; Ingestão de álcool; Mal súbito; Não guardar distância de 
segurança; Objeto estático sobre o leito carroçável; Pista escorregadia; Restrição de visibilidade; Ultrapassagem indevida; 
Velocidade incompatível; e Outras. 
Como se pode observar existem 20 tipos de causa presumíveis de acidentes no local analisado, registrados pela PRF, 
onde o principal é “Falta de atenção à condução” com 1382 casos (Figura 152), correspondendo a aproximadamente 40% 
das ocorrências. 

Figura 152: Gráfico representado a quantidade de acidentes das principais causas presumíveis 

 
Fonte: Base de dados do DataTran. 

Analisando as causas presumíveis, podemos agrupá-las em fatores principais que deram origem ao acidente como: falha 
humana, falha mecânica, problemas na via e outros (quando a causa não está descrita no registro). 
Como se observa no gráfico seguinte (Figura 153), a maior parte dos acidentes são causados por falha humana (77,42%), 
enquanto a soma das demais causas correspondem a 22,58%. 
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Figura 153: Gráfico representando o fator principal da causa presumível do acidente 

 
Fonte: Base de dados do DataTran. 

Para localizar os acidentes, foi criado um shapefile representando os acidentes, a partir das coordenadas geográficas 
registradas nos boletins de ocorrência fornecido pelo Datatran PRF. Esta informação está presente somente nos dados 
a partir de 2017. Utilizando o software QGis 3.4, plotou-se os pontos dos acidentes sobre a base dentro do ambiente de 
SIG. 
A partir de uma análise estatística de estimação de curvas de densidades, onde cada valor observado é ponderado pela 
distância em relação a um valor central, foi produzido o mapa de Kernel, permitindo identificar trechos do trevo com maior 
número de acidentes. 
Como podemos observar na Figura 154, os trechos que aparecem na cor vermelha à vermelho escuro, representam os 
locais onde mais ocorreram acidentes. 

Figura 154: Identificação dos pontos de maior ocorrência de acidentes 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 
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Observando os pontos de maior densidade indicada no mapa de kernel, podemos observar características geométricas 
bastante similares. Trata-se de locais onde ocorrem mudanças de faixa, entroncamentos com entradas e saídas de 
veículos nas rodovias e mudanças de direção mais acentuadas. 

iii. Correlação das causas dos acidentes com o tipo de acidente e a geometria do traçado 
Utilizando os valores referentes a causa do acidente, buscou-se avaliar a correlação existente entre elas e o tipo de 
traçado da via, ou seja, sua geometria, bem como com o tipo de acidente. Para isso, aplicou-se os testes estatísticos não-
paramétrico de correlação de Spearman, Kendall Tau e Gamma para um nível de significância de 95%. 
A compilação dos dados obtidos pelo Denatran - PRF, apresenta um campo contendo o tipo de acidente, onde é relatado 
suas características. Como se observa no gráfico seguinte (Figura 155), existem relatados nos boletins de ocorrência, de 
18 tipos de acidentes diferentes, sendo que “Colisão Traseira” é o principal tipo encontrado, com quase 25% das 
ocorrências, seguido de “Colisão Transversal” com 19,5% e “Colisão Lateral” com 14,5%, na área de estudo. 

Figura 155: Gráfico representando a quantidade de acidente por tipos de acidentes. 

 
Fonte: Base de dados do DataTran. 

Nos registros dos boletins de ocorrência também se encontram dados sobre o tipo de traçado da via, onde são 
considerados as seguintes variáveis: Cruzamento; Curva; Desvio temporário; Interseção de vias; Ponte; Reta; Retorno 
regulamentado; Rotatória; e Viaduto. 
Conforme pode ser visto nas tabelas que seguem (Tabela 85 a Tabela 87), os testes de correlação mostram uma forte 
correlação entre as variáveis “causa do acidente”, “tipo de acidente” e “tipo de traçado”. 
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Tabela 85: Teste de Spearman entre as variáveis “tipo de pista” e “tipo de traçado”. 

Spearman Rank Order Correlations (Acidentes_Colombo_2007_a_2019
MD pairwise deleted
Marked correlations are significant at p <.05000

Variable causa_acidente tipo_acidente tracado_via
causa_acidente
tipo_acidente
tracado_via

1.000000 0.104681 0.051503
0.104681 1.000000 -0.023605
0.051503 -0.023605 1.000000  

Tabela 86: Teste de Gamma entre as variáveis “tipo de pista” e “tipo de traçado”. 

Gamma Correlations (Acidentes_Colombo_2007_a_2019)
MD pairwise deleted
Marked correlations are significant at p <.05000

Variable causa_acidente tipo_acidente tracado_via
causa_acidente
tipo_acidente
tracado_via

1.000000 0.094438 0.077630
0.094438 1.000000 -0.029061
0.077630 -0.029061 1.000000  

 Tabela 87: Teste de Kendall Tau entre as variáveis “tipo de pista” e “tipo de traçado”. 

Kendall Tau Correlations (Acidentes_Colombo_2007_a_2019)
MD pairwise deleted
Marked correlations are significant at p <.05000

Variable causa_acidente tipo_acidente tracado_via
causa_acidente
tipo_acidente
tracado_via

1.000000 0.079854 0.044471
0.079854 1.000000 -0.017215
0.044471 -0.017215 1.000000  

Apesar destes testes serem equivalentes em termos de seu poder estatístico, suas interpretações são um pouco 
diferentes. Spearman está mais relacionado a proporcionalidade, ou seja, a proporção da variabilidade contabilizada, ao 
passo que Kendall tau está voltada a probabilidade de as duas variáveis estarem na mesma ordem nos dados observados 
e de estarem em ordens diferentes. Gamma é semelhante a Kendall Tau, exceto que os vínculos são explicitamente 
levados em conta. Por conta disso, podemos dizer que a correlação encontrada entre a proporção da variabilidade entre 
as duas variáveis é forte, e a correlação de probabilidade entre elas é significativa. 

iv. Acidentes com cargas perigosas na área de estudo 
Segundo a base de dados consultada, com os boletins de ocorrência de acidentes entre 2007 e 2019, não há registro de 
acidentes envolvendo transporte de cargas perigosas, no município de Colombo. 
Contudo, em pesquisa realizada na internet, é possível encontrar vários casos de acidentes envolvendo transporte de 
cargas perigosas na região metropolitana de Curitiba. Filtrando a pesquisa para as rodovias BR-476 e BR-116, rodovias 
que interceptam o empreendimento e apresentam grande número de acidentes de trânsito no município de Colombo, 
encontram-se alguns casos que repercutiram nas mídias jornalísticas da região, os quais aqui se apresentam brevemente. 
Em 19 de fevereiro de 2019, uma colisão traseira entre dois caminhões causou o vazamento de gás propano, no km 74 
da BR-116, trecho do contorno Leste, no sentido à Santa Catarina. O acidente ocorreu às 5:00h da manhã, em Quatro 
Barras, região metropolitana de Curitiba, provocando o bloqueio total da rodovia, que só foi liberada às 13:30h. 
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Figura 156: Acidente de fevereiro de 2019 – Vazamento de Propano.  

 
Fonte: Tribuna/2019. Fotografia: Divulgação/PRF. 

No final de maio de 2015, no km 148 da BR-476, em Araucária, região metropolitana de Curitiba, ocorreu um acidente 
envolvendo dois carros e dois caminhões, sendo um deles transportando óleo combustível. Inicialmente o caminhão 
colidiu com um carro, jogando-o para outra pista. O motorista do caminhão com carga perigosa, no intuito de evitar a 
colisão com o carro, desviou, saindo do leito carroçável provocando seu tombamento. 

Figura 157: Acidente de maio de 2015 – Tombamento de veículo transportando óleo diesel.  

 
Fonte: Catve, 2015. 

4.1.4.5.2.3 Aspectos Ambientais Relevantes 

Alguns aspectos ambientais do entorno do empreendimento precisam ser considerados quando se pretende estimar, por 
meio de modelagem, a área sensível a exposição de um acidente envolvendo o transporte de produtos perigosos tais 
como o clima, os recursos hídricos, os tipos de solo, a presença de unidades de conservação e a população residente. 
Nos demais capítulos que tratam do diagnóstico dos meios físico, biótico e socioeconômico, essas variáveis ambientais 
foram descritas e detalhadas, sendo aqui apenas utilizadas os valores relevantes à modelagem de ocorrência de 
acidentes, procurando utilizar os valores médios de maior frequência de ocorrência, objetivando assim, modelar cenários 
com maior possibilidade de ocorrência. 
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4.1.4.5.2.3.1 Aspectos climáticos 

Os aspectos climáticos importantes na geração do modelo dizem respeito a temperatura do ar, umidade relativa do ar, 
radiação solar, velocidade do vento e direção do vento. 
A temperatura do ar influencia no cálculo da estimativa da taxa de evaporação de uma superfície liquida na forma de 
poça. Quanto mais alta a temperatura do ar, mais a poça é aquecida por ele e mais rápida a substância evapora. 
A direção do vento determina para que lado uma nuvem de poluente será desviada enquanto a velocidade do vento afeta 
não apenas a rapidez com que a nuvem irá se mover, mas também o quanto ela se move nas direções vertical e horizontal. 
Umidade relativa do ar é a razão entre a quantidade de vapor de água que o ar contém e a quantidade máxima de vapor 
de água que o ar pode reter à temperatura e pressão ambiente, expressa como porcentagem. Por esta razão, o modelo 
utiliza a umidade relativa do ar para estimar a taxa de evaporação de uma poça de produto químico e para estimar a 
transmissividade. Esta, é utilizada pelo modelo para estimar as zonas de ameaças de radiação térmica, onde valores 
mais baixos de umidade relativa do ar resulta em estimativas mais longas da zona de ameaça. 
A radiação solar tem uma influência importante na taxa de evaporação da poça, porque o calor do sol pode aquecê-la e 
acelerar sua evaporação. Para estimar a radiação térmica, o modelo utiliza um valor de proporção de céu encoberto por 
nuvens para estimar a quantidade de radiação solar recebida no momento da liberação química no ambiente bem como 
a localização do ponto de ocorrência da simulação. 
Segundo o levantamento bibliográfico realizado para a execução deste estudo, foram obtidos os seguintes dados 
climáticos: 

• Temperatura média do ar: 17°C 

• Umidade relativa do ar média: 80% 

• Umidade relativa do ar média: 91% - (Estação Meteorológica Automática ‘Colombo-B806’). 

• Velocidade do vento: 2,19 – 10m de altura (Normal Climatológica) 

• Velocidade do vento: 7,00 a 8,00m/s – 75m de altura (Atlas Eólico do Paraná) 

• Velocidade do vento: 4,00 a 5,5m/s – 50m de altura (Atlas Eólico do Paraná) 

• Velocidade média dos últimos 12 meses: 1,4m/s – 10m (Estação Meteorológica Automática ‘Colombo-B806’). 

• Velocidade máxima dos últimos 12 meses: 5,9m/s – 10m (Estação Meteorológica Automática ‘Colombo-B806’). 

• Direção do vento predominante: NE 

• Cobertura da nuvem: 0% 
Optou-se por utilizar os seguintes dados climatológicos como entrada a modelagem: 

• Temperatura média do ar: 17°C 

• Umidade relativa do ar média: 91% 

• Velocidade do vento: 5,9m/s 

• Direção do vento predominante: NE 

• Cobertura da nuvem: 0% 

4.1.4.5.2.3.2 Rugosidade do solo 

A rugosidade do solo é uma medida do número e tamanho de pequenos obstáculos, denominados elementos de 
rugosidade, que uma nuvem química pode encontrar à medida que viaja a favor do vento sobre o terreno. 
À medida que a nuvem passa sobre os elementos de rugosidade (como por exemplo arbustos, casas e pequenos 
edifícios), o fluxo de ar é perturbado devido ao atrito entre o solo e o ar que passa por ele, causando um aumento na 
turbulência atmosférica. Como o ar mais próximo do solo é mais lento, formam-se redemoinhos que causam turbulência 
na atmosfera. Desde modo, quanto maior a rugosidade do solo, maior é a turbulência atmosférica. 
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Devido aos aspectos da área de entorno, considerou-se como área urbana o tipo de rugosidade do solo presente. Esse 
tipo de terreno apresenta alta rugosidade e alta turbulência, pois a nuvem química passa por vários elementos geradores 
de atrito como por exemplo árvores, placas de propagandas e pequenas edificações. 

4.1.4.5.2.3.3 Solos 

Os aspectos relacionados ao tipo de solo na modelagem impactam no cálculo de espalhamento da poça de produto 
químico, pois está diretamente relacionado a permeabilidade do solo e viscosidade do produto químico derramado. Além 
disso, influencia a quantidade de energia térmica é transferida do solo para a poça, afetando assim a taxa de evaporação. 
Neste contexto, a escolha do tipo de solo usada na modelagem deve reproduzir as características do solo onde se simula 
o derramamento do produto químico. Assim, foi considerado a categoria utilizada pelo software de concreto, pois engloba 
além do próprio concreto, o asfalto, cimento e outras superfícies pavimentadas. 

4.1.4.5.2.3.4 População exposta ao risco 

Para estimar a população exposta ao risco partiu-se dos dados de população residente contada pelo censo de 2010. Para 
isso, utilizou-se os setores censitários presentes na área de entorno ao empreendimento para levantar o número de 
pessoas residentes no local. 
Para determinar a concentração de pessoas em cada área ocupada dos setores censitários, ponderou-se a população 
do setor pela área ocupada. 
Como os setores apresentam áreas de vazios urbanos, ou seja, locais onde não há pessoas residentes, como por 
exemplo áreas de plantação, cursos d’água e áreas de preservação permanente, os setores censitários foram tratados 
para eliminar esses vazios, mostrando assim, onde estariam concentradas suas populações. Estas operações se tornam 
necessárias, pois para determinar a população exposta ao risco, é necessário primeiramente determinar onde estão 
situadas as pessoas residentes. Além disso, é importante efetuar a ponderação pela área real ocupada, pois ponderando 
pela área total do setor, poderia acarretar um erro, gerando população em situação de risco, no lugar onde de fato não 
há ocupação humana. Esta população pode ser vista no Tabela 88 e sua localização é apresentada na Figura 158. 
A partir da ponderação da população residente de cada setor, pela sua área efetivamente ocupada, obteve-se a população 
residente dentro do buffer de 500m. Contudo essa população retrata os dados de 2010, sendo necessário portanto, 
atualizá-los (Figura 158). 
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Figura 158: Setores censitários e a identificação dos vazios ocupacionais 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

Os censos do IBGE contabilizaram 183.329 pessoas residentes no município de Colombo/PR no ano 2000 e 212.967 no 
ano de 2010. Utilizando o método do cálculo da Taxa média anual de crescimento geométrico, que é a raiz t do quociente 
entre a população no instante t (Pt) e a população inicial (P0) menos 1, (ver Equação 1)  obteve-se a taxa de crescimento 
populacional neste período. 

E quaç ão 1 

�
𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑃𝑃0

𝑡𝑡
− 1 = R 

Onde: 
t = número de anos do período 
Pt = população final 
P0 = população no começo do período considerado (inicial) 
R = taxa de crescimento. 

Aplicando os valores de Pt (população em 2010) e P0 (população do ano 2000) e t igual ao período de 10 anos, obteve-
se a taxa de crescimento de 1,51% ao ano. 
Aplicando a taxa de crescimento populacional sobre a população residente calculada, obtém-se sua projeção para o ano 
de 2020, conforme pode ser visto na Tabela 88. 
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Tabela 88 – População dos setores censitários de 2010 e da população projetada para 2020. 

Código do Setor População 
Residente (2010) 

População 
Residente (2020) 

 Código do Setor População 
Residente (2010) 

População 
Residente (2020) 

410580505000044 64 74  410580505000150 18 21 
410580505000075 352 409 410580505000151 35 41 
410580505000076 436 506 410580505000156 17 20 
410580505000077 117 136 410580505000157 312 362 
410580505000095 228 265 410580505000158 147 171 
410580505000101 164 191 410580505000164 10 12 
410580505000102 241 280 410580505000166 216 251 
410580505000103 639 742 410580505000167 4 5 
410580505000104 165 192 410580505000193 5 6 
410580505000106 402 467 410580505000197 103 120 
410580505000107 28 33 410580505000239 169 196 
410580505000129 258 300 410580505000240 193 224 
410580505000132 323 375 410580505000241 75 87 
410580505000133 182 211 410580505000265 10 12 
410580505000134 369 429 410580505000267 196 228 
410580505000140 11 13 410580505000272 684 795 
410580505000141 120 139 410580505000275 606 704 
410580505000142 462 537 410580505000276 821 954 
410580505000143 214 249 410580505000277 162 188 
410580505000146 168 195 412080405000002 4 5 
410580505000147 11 13    

 

 
Total 

População Residente (2010) População Residente (2020)   
 8.741 10.158 

Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

Deste modo, estima-se que a população residente dentro da área pertencente ao buffer de 500 metros é de 10.158 
pessoas em 2020. 

4.1.4.5.2.3.5 Recursos hídricos 

Conforme se pode verificar, a maior concentração de acidentes de trânsito nas proximidades do empreendimento, 
encontra-se na bacia do rio Palmital, próximo ao seu curso d’água principal. 
Conforme já mencionado neste estudo ambiental, este curso d’água é utilizado para abastecer parte do município de 
Colombo, que capta suas águas diretamente em seu curso principal, através da Captação Palmital. Além disso, suas 
águas contribuem para o sistema integrado de abastecimento da Região Metropolitana de Curitiba, através da captação 
Iguaçu, da qual o rio Palmital é contribuinte (ANDREOLI et al., 2003). 
Este rio drena os municípios de Colombo e de Pinhais apresentando uma vazão de 372 l/s. Entretanto suas águas sofrem 
com contribuições de esgotos de áreas densamente povoadas sem estrutura de coleta e tratamento de esgoto. Além 
disso, o carreamento de lixo pelas galerias de drenagem incrementa a poluição de suas águas, provocando frequentes 
paralizações na Estação de Tratamento de Água Iguaçu (SANARE, 1999). Somente entre março de 2015 e abril de 2016, 
a falta de qualidade da água do rio Palmital, provocou 73 paradas no sistema de tratamento (PARANÁ, 2016) 
Um acidente envolvendo o transporte de produtos perigosos pode provocar a contaminação de mananciais, 
comprometendo o uso da água, inviabilizando seu tratamento e distribuição à população além de causar danos aos 
equipamentos utilizados para sua captação e tratamento, causando prejuízo significativo ao fornecimento de água. Não 
mencionando o prejuízo ambiental que por si só pode assumir um valor inestimável, dependendo do tipo de produto 
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químico derramado, sua quantidade e estado físico, a vazão do escoamento do produto, a vazão do curso d’água, as 
características geomorfológicas da bacia, dentre outros, podendo afetar não somente a biota aquática específica do curso 
d’água como também toda a fauna que depende deste recurso para sua sobrevivência. 
Para avaliar uma possível dispersão de um produto químico despejado acidentalmente em um curso d’água, se faz 
necessário realizar sua modelagem hidrológica para conhecer suas vazões em cada trecho da bacia. Como visto 
anteriormente, a bacia hidrográfica mais sujeita a ocorrência de acidentes de trânsito na região do empreendimento é a 
bacia do rio Palmital. Por esta razão optou-se em criar seu modelo hidrológico. 
Para isso optou-se em utilizar o Simulador Analítico de Qualidade da Água do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este modelo utiliza uma técnica de simulação baseada em soluções 
analíticas da equação de dispersão longitudinal aplicada a cada trecho de rio de uma rede de drenagem vetorial. 

4.1.4.5.2.4 Estimativas de Consequências  

Estimar as consequências decorrentes de acidente com transporte rodoviário de cargas perigosas é um processo de 
previsão dos possíveis danos decorrentes de determinados cenários possíveis de ocorrência. Neste estudo, considerou-
se a caracterização do transporte de cargas perigosas como fonte de risco ao homem e ao patrimônio. 
Neste viés, procurou-se simular situações de ocorrência de acidentes na interseção da rodovia com o empreendimento 
em estudo, pois as análises das ocorrências de acidentes realizadas anteriormente neste trabalho, apontam como sendo 
estes os locais mais propensos a estas situações. Deste modo, escolheu-se o cruzamento da BR-476 com o 
empreendimento em estudo, como local a ser simulado acidentes com cargas perigosas. 
Para a modelagem da propagação do poluente no curso d’água, utilizou-se o trecho do rio Palmital mais próximo a este 
ponto para simular o despejo decorrente de um vazamento no transporte de produtos perigosos. Contudo, avaliou-se 
também a dispersão de produtos agroquímicos, amplamente utilizados na região rural ao norte do município de Colombo 
(PALAGANO, 2015). Por esta razão, selecionou-se como ponto de descarga destes produtos, a região das nascentes do 
rio Palmital. 

4.1.4.5.2.4.1 Cenário de acidentes 

Para a simulação de consequências se fez necessário estabelecer os cenários acidentais a serem avaliados. Foram 
considerados o vazamento de líquido inflamável (Acetato de Etila) e de gás tóxico (Amônia - Anidra) por se tratar de 
substâncias tóxicas frequentemente transportadas no trecho em estudo. 
Para a avaliação da dispersão de poluentes sobre os recursos hídricos, optou-se em utilizar dois produtos químicos, um 
de uso agroquímico e outro representando líquidos solventes inflamáveis. O primeiro por se tratar de ser amplamente 
utilizado em zonas rurais, pelos setores agrícolas e o outro por representar um produto líquido inflamável. 

4.1.4.5.2.4.2 Cenários para modelagem 

Tabela 89: Dados do cenário A1, para modelagem de acidente com carga perigosa. 

Cenário A1 
Líquido inflamável: Acetato de Etila 

Evento:  Foram analisadas as distâncias atingidas pela dispersão da área tóxica da 
nuvem de vapor e da área inflamável da nuvem de vapor. 

Causa: Vazamento pela válvula localizado na base do tanque de 30m³. 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

Tabela 90: Dados do cenário A2, para modelagem de acidente com carga perigosa. 

Cenário A2 
Líquido inflamável: Acetato de Etila 

Evento:  Foram analisadas as distâncias atingidas pela radiação térmica causada por 
incêndio do tipo poça de fogo e pela explosão tipo bola de fogo. 
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Cenário A2 
Causa: Vazamento pela válvula localizado na base do tanque e posterior ruptura 

catastrófica do tanque de 30m³. 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

Tabela 91: Dados do cenário B1, para modelagem de acidente com carga perigosa. 

Cenário B1 
Líquido inflamável: Amônia Anidra 

Evento:  Foram analisadas as distâncias atingidas pela dispersão da área tóxica da 
nuvem de vapor e da área inflamável da nuvem de vapor. 

Causa: Vazamento por orifício de 2cm localizado a 30cm da base do tanque de 
54m³. 

Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

Tabela 92: Dados do cenário B2, para modelagem de acidente com carga perigosa. 

Cenário B2 
Líquido inflamável: Amônia Anidra 

Evento:  Foram analisadas as distâncias atingidas pela radiação térmica causada por 
incêndio do tipo jato de fogo e por explosão tipo bola de fogo. 

Causa: Vazamento por orifício de 2cm de diâmetro localizado a 30cm da base do 
tanque e ruptura catastrófica do tanque de 54m³. 

Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

Tabela 93: Dados do cenário C1, para modelagem de acidente com carga perigosa. 

Cenário C1 
Líquido inflamável: Pesticida solúvel 

Evento:  Foram analisadas o comportamento da dispersão do poluente despejado 
no curso d’água na interseção do empreendimento com o rio Palmital. 

Causa: Derramamento de pesticida solúvel de tanque de 20m³. 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

Tabela 94: Dados do cenário C2, para modelagem de acidente com carga perigosa. 

Cenário C1 
Líquido inflamável: Pesticida solúvel 

Evento:  Foram analisadas o comportamento da dispersão do poluente despejado 
no curso d’água à montante do empreendimento. 

Causa: Derramamento de pesticida solúvel de tanque de 10m³, na região das 
nascentes do rio Palmital. 

Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

4.1.4.5.2.4.3 Condições meteorológicas 

Para o estudo de dispersão atmosférica, é necessário conhecer as condições de vento, umidade e temperatura ambiente. 
Os valores utilizados representam valores médios para os pontos onde ocorreram os acidentes simulados, obtidos 
conforme estudo climático apresentado anteriormente. 
As condições atmosféricas influenciam de forma significativa no comportamento de uma nuvem de gás/vapor no 
ambiente, podendo acelerar ou retardar o processo de dispersão, até que alcancem níveis seguros de concentração 
(TEIXEIRA, 2010). 
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Durante o período diurno, a dispersão atmosférica tende a atingir distâncias inferiores devido a radiação solar, quando 
comparado com a dispersão no período noturno (TEIXEIRA, 2010). Apesar disso, mesmo tendo em vista que acidentes 
emergenciais podem ocorrer em qualquer período, as modelagens foram feitas levando em consideração apenas o 
período diurno, por ser o período de maior volume de tráfego de veículos, inclusive os de carga perigosa.  
Considerou-se a temperatura do ar média de 17°C e umidade relativa do ar de 91%, em condições de céu limpo no 
período diurno. Não se considerou inversão térmica na coluna de ar atmosférico. 
A direção do vento considerada na modelagem foi a direção predominante do ano, a direção NE, conforme apresentado 
no diagnóstico do meio físico deste trabalho. Contudo, na questão da velocidade do vento, considerou a velocidade média 
de 5,90m/s a 10m de altura correspondente a média das máximas, calculadas a partir dos dados do trabalho da estação 
meteorológica automática denominada ‘Colombo-B806’, objetivando retratar um pior cenário de dispersão. 

4.1.4.5.2.4.4 Concentração de interesse 

O programa utilizado para fazer a modelagem, ALOHA - Areal Locations of Hazardous Atmospheres, permite utilizar as 
diretrizes apresentadas pela AEGLs – Acute Exposure Guideline Levels (Diretrizes de Níveis de Exposição Aguda – 
tradução própria), para estimar as concentrações nas quais a maioria das pessoas começaram a experimentar efeitos na 
saúde se forem expostas a um produto químico perigoso no ar por um determinado tempo. 
Foi criada para ajudar as equipes de resposta a lidar com emergências envolvendo derramamentos de produtos químicos 
ou outros eventos catastróficos em que membros do público em geral são expostos a um produto químico perigoso no 
ar. 
Um produto químico pode ter até três valores de AEGL, cada um corresponde a um nível específico de efeitos na saúde, 
sendo: 

• AEGL-1: É a concentração de uma substância no ar, acima da qual se prevê que a população em geral, possa 
sentir desconforto, irritação ou certos efeitos não sensoriais assintomáticos. No entanto, os efeitos não são 
incapacitantes e são transitórios e reversíveis após a interrupção da exposição. 

• AEGL-2: É a concentração de uma substância no ar, acima da qual se prevê que a população em geral possa 
experimentar efeitos irreversíveis ou outros efeitos adversos, graves à saúde de longa duração ou uma 
deficiência na capacidade de escapar. 

• AEGL-3: É a concentração de uma substância no ar, acima da qual se prevê que a população em geral, possa 
apresentar risco de vida ou morte. 

O programa também considera as diretrizes da ERPG - Emergency Response Planning Guidelines (Diretrizes de 
planejamento de resposta a emergências – tradução própria) que são projetadas para antecipar os efeitos na saúde, 
causada pela exposição a certas concentrações químicas no ar. 
Os ERPGs estimam as concentrações nas quais a maioria das pessoas começará a experimentar efeitos na saúde se 
forem expostas a um produto químico perigoso no ar por uma hora. Um produto químico pode ter até três valores de 
ERPG, cada um corresponde a um nível específico de efeitos na saúde. As três camadas do ERPG são definidas da 
seguinte maneira: 

• ERPG-1: É a concentração máxima no ar abaixo da qual quase todos os indivíduos podem ser expostos por até 
1 hora sem experimentar mais do que efeitos adversos transitórios leves à saúde ou sem perceber um odor 
desagradável claramente definido. 

• ERPG-2: É a concentração máxima no ar abaixo da qual quase todos os indivíduos podem ser expostos por até 
uma hora sem experimentar ou desenvolver efeitos ou sintomas irreversíveis ou outros graves à saúde, que 
podem prejudicar a capacidade do indivíduo de tomar medidas protetoras. 

• ERPG-3: É a concentração máxima no ar abaixo da qual quase todos os indivíduos podem ser expostos por até 
uma hora sem experimentar ou desenvolver efeitos à saúde com risco de vida. 

Destaca-se aqui que estas diretrizes não levam em consideração membros sensíveis do público, como idosos, doentes 
ou muito jovens. Estes podem sofrer efeitos adversos em concentrações abaixo dos valores estabelecidos pela ERPG. 
O programa também considera os TEELs - Temporary Emergency Exposure Limits (Limites temporários de exposição a 
emergências – tradução própria), que estimam as concentrações nas quais a maioria das pessoas começará a sofrer 
efeitos na saúde se forem expostas a um produto químico perigoso no ar por um determinado período. Os TEELs são 
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usados em situações semelhantes aos AEGLs e ERPGs de 60 minutos. Contudo, na versão atual do programa, esses 
valores deixaram de ser incluídos diretamente, passando apenas a ser considerado através dos PACs - Protective Action 
Criteria for Chemicals (Critérios de ação de proteção para produtos químicos – tradução própria). 
O conjunto de dados PACs é um sistema baseado em hierarquia dos três sistemas comuns de diretrizes de exposição 
pública: AEGLs, ERPGs e TEELs. Uma substância perigosa específica pode ter valores em qualquer um ou em todos 
esses sistemas. O PACs implementa a seguinte hierarquia ao escolher quais valores usar: 

• Valores finais de AEGL de 60 minutos (preferencial); 

• Valores provisórios de AEGL de 60 minutos; 

• Valores de ERPG; 

• Valores TEEL. 
Através do CAMEO Chemicals – base de dados de produtos químicos perigosos, disponíveis para uso de equipes de 
emergência e planejadores utilizam para obter recomendações de resposta e prever riscos como a explosões ou fumaça 
tóxica, apresenta os seguintes valores de AEGL, ERPGs e PACs para os produtos químicos simulados nos acidentes 
(Tabela 95 a Tabela 100): 

Tabela 95: Diretrizes de Níveis de Exposição Aguda. 

AMÔNIA (ANIDRA) 
Período de Exposição AEGL-1 AEGL-2 AEGL-3 
10 minutes 30 ppm 220 ppm  2700 ppm  
30 minutes 30 ppm 220 ppm  1600 ppm  
60 minutes 30 ppm 160 ppm  1100 ppm  
4 hours 30 ppm 110 ppm 550 ppm 
8 hours 30 ppm 110 ppm 390 ppm 

Tabela 96: Diretrizes de planejamento de resposta a emergências. 

AMÔNIA (ANIDRA) 
ERPG-1 ERPG-2 ERPG-3 
25 ppm 150 ppm 1500 ppm 

Tabela 97: Critério de ação de proteção. 

AMÔNIA (ANIDRA) 
PAC-1 PAC-2 PAC-3 
30 ppm 160 ppm 1100 ppm 

Tabela 98: Diretrizes de Níveis de Exposição Aguda. 

ACETATO DE ETILA 
AEGL-1 AEGL-2 AEGL-3 

Sem informação 
disponível 

Sem informação 
disponível 

Sem informação 
disponível 

Tabela 99: Diretrizes de planejamento de resposta a emergências 

ACETATO DE ETILA 
ERPG-1 ERPG-2 ERPG-3 

Sem informação 
disponível 

Sem informação 
disponível 

Sem informação 
disponível 
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Tabela 100: Critério de ação de proteção 

ACETATO DE ETILA 
PAC-1 PAC-2 PAC-3 

1200 ppm 1700 ppm 10000 ppm 

4.1.4.5.2.4.5 Local da simulação 

A simulação do acidente foi realizada no local do futuro entroncamento entre as rodovias BR-476 com o Contorno Norte 
de Curitiba, no município de Colombo, no Paraná, conforme apresentado na Figura 159. 

Figura 159: Local da simulação dos acidentes (cenários A1, A2, B1, B2 e C1). 

 
Fonte: Google Street View, 2020. 

O local escolhido para avaliar o acidente à montante do empreendimento, região rural do município de Colombo, é 
representado na figura seguinte. 

Figura 160: Local da simulação dos acidentes (cenário C2). 

 
Fonte: Google Street View, 2020. 

Curso d’água 
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4.1.4.5.2.4.6 Características dos veículos 

Para o cenário de simulação A1 e A2 foi considerado como veículo de transporte de carga perigosa, um caminhão tanque 
de 30m³, modelo cilíndrico com tanque em aço carbono de alta resistência, conforme apresentado na Figura 161.  

Figura 161: Modelo do caminhão considerado nos cenários A1 e A2. 

 
Fonte: MOSCATO, 2020. 

No cenário envolvendo o transporte de amônia (anidra), considerou-se como veículo de carga perigosa o modelo 
enquadrado como Vaso de Pressão, termo usado para uma categoria de caminhões que transporta gás liquefeito em 
tanques sob pressão. 
O veículo selecionado possui capacidade de transportar 54m³ de carga útil, conforme apresentado na Figura 162. 

Figura 162: Tipo de tanque de transporte considerado nos cenários B1 e B2. 

 
Fonte: TRANSKOMPA, 2020. 

Para o cenário que envolve o acidente com pesticida, simulou-se duas situações. Uma provocada pelo derrame de um 
tanque distribuidor de agrotóxico com capacidade de 10.000 litros, que é rebocado por trator agrícola e outra em veículo 
de carga perigosa com capacidade de 20.000 litros 
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Figura 163: Tipo de tanque de transporte considerado nos cenários C1. 

 
Fonte: VANHOOL, 2020. 

Figura 164: Tipo de tanque de transporte considerado nos cenários C2. 

 
Fonte: CAMINHÕES&CARRETAS, 2020. 

4.1.4.5.2.5 Resultados das Simulações 

4.1.4.5.2.5.1 Cenário A1 

Neste cenário, é simulado o acidente envolvendo uma colisão com caminhão tanque, com capacidade total de transporte 
de 30.000 litros de acetato de etila. 
Nesta simulação, a colisão causou o rompimento da válvula de extração do tanque, permitindo que o produto químico 
vazasse, sem pegar fogo. 
Nesta análise, as previsões de dispersão da nuvem de vapor não são confiáveis para comprimentos inferiores ao diâmetro 
máximo da poça, calculados pelo modelo como sendo 44m e não são suficientes para modelar a área inflamável da 
nuvem de vapor. Além disso, nesta situação, a nuvem de vapor encontra-se em todo o período com a concentração 
abaixo do limite inferior de concentração para provocar sua combustão, ou seja, está sempre fora do limite inferior de 
inflamabilidade. 
Por esta razão, também não é possível avaliar a explosão desta nuvem de gás, uma vez que a nuvem não atinge a faixa 
de concentração necessária para sua ignição. 

4.1.4.5.2.5.2 Cenário A2 

Neste cenário, a simulação leva em consideração a situação de um veículo de carga perigosa, com 30.000 litros acetato 
de etila, tomba para evitar uma colisão, provocando o rompimento da válvula de extração, levando a situação de 
vazamento e incêndio junto a válvula, na origem da fuga, causando um incêndio do tipo “pool fire”, onde o líquido 
inflamável forma uma poça no chão e pega fogo. 
De acordo com a simulação, esta poça alcançaria 13m de diâmetro. A radiação térmica emitida afetaria diretamente as 
paredes do tanque bem como as áreas em seu entorno, trazendo consequências graves as pessoas em seu entorno 
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(COSTA, 2015). No gráfico abaixo, tem-se a situação sendo observada a uma distância de 28m. Nesta situação, uma 
pessoa exposta a esta radiação em aproximadamente três minutos já sentiria dores de queimaduras. 

Figura 165: Tempo de exposição à radiação térmica da poça de incêndio e seus efeitos à saúde. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Na figura seguinte observa-se o efeito sobre uma pessoa à 16m de distância do acidente. Após cerca de um minuto já 
apresentaria queimaduras de segundo grau e em menos de quatro minutos poderia estar morta. 

Figura 166: Tempo de exposição à radiação térmica da poça de incêndio e seus efeitos à saúde. 

 
Fonte: Autoria própria. 

O modelo retorna três zonas de ameaça à saúde, como pode ser visto na Figura 167,  sendo: 

• Zona Vermelha: raio de 22 metros / área potencialmente letal; 

• Zona Laranja: raio de 30 metros / área potencialmente causadora de queimaduras de 2° grau; 

• Zona Amarela: raio de 43 metros / potencialmente causadora de dor. 



 

235 

 

  

Figura 167: Zonas de ameaça a saúde humana. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Ao sobrepor estas zonas com a imagem de satélite, fica evidente que esta situação colocaria em risco a população que 
porventura estivesse transitando nas vias. 

Figura 168: Zonas de ameaça a saúde humana sobre o local do acidente simulado. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Ao continuar pegando fogo, o tanque de produto químico poderá ser afetado, pois o calor deteriora a integridade estrutural 
de suas paredes metálicas. 
O líquido retarda o aquecimento da estrutura metálica do reservatório, pela absorção do calor contudo, à medida que o 
produto continua vazando, mais expostas ficam as paredes à degradação térmica. Essa situação associada ao aumento 
de pressão no interior do tanque, devido a ebulição do líquido, poderá causar o chamado BLEVE - Boiling Liquid 
Expanding Vapor Explosion, provocando uma grande bola de fogo (COSTA, 2015). 
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Como resultado tem-se a liberação de radiação térmica, a sobrepressão (“onda de choque”) e projeção de fragmentos do 
reservatório e de elementos de entorno. 
O modelo retorna três zonas de ameaça à saúde, como pode ser visto na Figura 169,  sendo: 

• Zona Vermelha: raio de 244 metros / área potencialmente letal; 

• Zona Laranja: raio de 350 metros / área potencialmente causadora de queimaduras de 2° grau; 

• Zona Amarela: raio de 551 metros / potencialmente causadora de dor. 

Figura 169: Zonas de ameaça a saúde humana no BLEVE. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Ao sobrepor estas zonas com a imagem de satélite, levando em consideração a estimativa populacional calculada dentro 
da área do buffer de 500m, pode-se avaliar a população exposta ao risco. Neste cenário, aproximadamente 306 pessoas 
estariam expostas a uma situação letal; 218 pessoas aproximadamente poderiam sofrer queimaduras de 2º grau; e os 
efeitos da radiação térmica poderiam ser sentidos por 849 pessoas, expondo um total de 1.373 pessoas ao risco dentro 
da área do buffer de 500m, sem contar o número de pessoas em trânsito no local no momento do acidente. Também 
estariam expostas cerca de 30 pessoas aos efeitos da radiação térmica fora da área do buffer de 500m, totalizando 1.403 
pessoas expostas ao risco nesta simulação. 
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Figura 170: Zonas de ameaça a saúde humana sobre o local do acidente simulado no momento da explosão. 

 
Fonte: Autoria própria. 

4.1.4.5.2.5.3 Cenário B1 

Neste cenário, é simulado o acidente envolvendo uma colisão com caminhão tanque, com capacidade total de transporte 
de 54.000 litros de gás liquefeito de amônia anidra, onde a colisão causou a abertura de um orifício de 2cm no tanque, 
permitindo que o gás vazasse, sem pegar fogo. 
Conforme determina o INMETRO, tanques para amônia anidra podem ser carregados à 87,5% do volume do tanque, 
desde que a temperatura da amônia sendo carregada não seja maior que 30ºF. Neste caso, como a capacidade total do 
tanque é de 54m³, simulou-se o transporte de carga de 47,3m³ de amônia (anidra). 
Nesta primeira análise, o gás escaparia pelo orifício através de uma mistura de gás e aerossol, formando um fluxo de 
duas fases, onde se tem partículas finíssimas de líquidos misturada ao gás. 
Conforme pode-se observar na Figura 171, a área amarela representaria o risco a saúde onde as pessoas sentiriam 
algum desconforto ou irritação, mas sem incapacitá-las a tomadas de decisão, sendo seus efeitos reversíveis e 
transitórios. Na região laranja, as pessoas poderão experimentar efeitos adversos irreversíveis e até graves e duradouros 
sobre sua saúde, podendo incapacitá-las a tomadas de decisão e a evasão do local. Na região vermelha, os efeitos 
podem ser graves a saúde podendo levar a morte dos indivíduos expostos a esta concentração. 
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Figura 171: Zonas de risco formada pela área tóxica da nuvem de gás. 

 
Fonte: Autoria própria. 

No cenário simulado, 51 pessoas estariam expostas a esta concentração mais grave, correndo risco de falecer. 

Figura 172: Simulação da zona de risco formada pela área tóxica da nuvem de gás no local do acidente. 

 
Fonte: Autoria própria. 

A possibilidade de ocorrência de incêndio é modelada a partir do cálculo da LEL – Lower Explosive Limit, isto é, a menor 
concentração de combustível no ar necessária para ocorrer incêndio ou explosão, caso seja encontrado alguma fonte de 
ignição. 
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Em uma nuvem de gás tóxico despejado ao meio ambiente conforme simulado, é esperado que existam simultaneamente 
partes da nuvem com concentração dentro dos limites de inflamabilidade, denominadas de “pockets”, misturadas com 
partes da nuvem de gás em que a concentração é superior ou inferior a este limite (COSTA, 2015). Nas áreas onde o 
LEL é superior a 10% e inferior a 60%, caso a nuvem atinja um ponto de ignição, poderá ocorrer a explosão da nuvem. 
Mesmo quando a concentração é superior a 60%, há o risco de partes da nuvem apresentarem concentrações menores, 
ou seja, pockets que permitiriam que ela se inflamasse. Contudo, o algoritmo utilizado considera como limite superior o 
valor de 60% LEL. 
Nesta simulação, a zona de risco que representa o limite superior de 60%, não foi representada pois ocorreu muito 
próximo da fonte de dispersão. A estimativa de concentração usada pelo algoritmo da modelagem, pode ser 
superestimada ou subestimada nestes casos. Como o programa trabalha com as concentrações médias, para esta ser 
válida, a nuvem de gás deve viajar em direção do vento até o ponto em que os redemoinhos sejam suficientes para 
misturar o gás e o ar. Esta distância depende da estabilidade, velocidade do vento e detalhes da liberação do produto 
químico. Quando a distância máxima até a concentração tóxica do gás é pequena, ou seja, ocorre próximo demais da 
zona de emissão, o modelo não representa a zona de risco, uma vez que a irregularidade da concentração torna a 
estimativa não confiável próximo a fonte de dispersão, onde a irregularidade é mais pronunciada. 
Contudo, nesta modelagem foi verificado que o limite inferior da LEL (10%) atingiu uma distância de 77 metros, criando 
uma zona de risco sujeita a pegar fogo, caso encontre algum dispositivo de ignição, conforme demonstra a Figura 173. 

Figura 173: Zonas de risco formada pela área inflamável da nuvem de gás. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 174: Simulação da zona de risco formada pela área inflamável da nuvem de gás no local do acidente. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Por esta razão, também não é possível avaliar a explosão desta nuvem de gás, uma vez que a nuvem não atinge a faixa 
de concentração necessária para causar danos a vida ou patrimônio através de sua explosão. 

4.1.4.5.2.5.4 Cenário B2 

O cenário B2 simula a situação de um vazamento de gás de amônia no tanque de pressão do veículo de transporte de 
carga perigosa, causado por uma colisão que provoca a abertura de um orifício de 2cm de diâmetro, localizado a 30cm 
de altura da base do tanque. No momento da colisão, a faísca produzida provocou um incêndio do gás, produzindo fogo 
na forma de jato. 
A radiação térmica liberada pelo jato, conforme pode ser observado na Figura 175, alcança 22m de distância causando 
dor e queimaduras, sendo potencialmente letal em até 10m de distância da fonte e causar queimaduras de 2º grau nas 
pessoas localizadas até 13m de distância do jato de fogo. 
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Figura 175: Zonas de ameaça à saúde humana causada pela radiação térmica do jato de fogo. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Sobrepondo a área de influência da radiação térmica liberada com o local do acidente simulado, percebe-se que o risco 
atinge as pessoas em trânsito no sistema viário do empreendimento. 

Figura 176: Zona de ameaça à saúde humana causada pela radiação térmica do jato de fogo no local do acidente. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Na simulação do agravamento da situação, onde se avalia a ruptura catastrófica do tanque metálico em função de seu 
enfraquecimento promovido pelo calor gerado pelo jato de fogo, tem-se o cenário da explosão na forma de bola de fogo, 
liberando grande valor de radiação térmica nociva à saúde humana. 
O modelo retorna três zonas de ameaça à saúde, como pode ser visto na Figura 177,  sendo: 
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• Zona Vermelha: raio de 219 metros / área potencialmente letal; 

• Zona Laranja: raio de 318 metros / área potencialmente causadora de queimaduras de 2° grau; 

• Zona Amarela: raio de 503 metros / potencialmente causadora de dor. 

Figura 177: Zonas de ameaça à saúde humana causada pela radiação térmica da bola de fogo da explosão do tanque. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Sobrepondo a área de influência da radiação térmica liberada com o local do acidente simulado, levando em consideração 
a estimativa populacional calculada, pode-se avaliar a população exposta ao risco em cada faixa de energia térmica. 
Neste cenário, aproximadamente 93 pessoas estariam expostas a uma situação letal; 195 pessoas aproximadamente 
poderiam sofrer queimaduras de 2º grau; e os efeitos da radiação térmica poderiam ser sentidos por 796 pessoas, 
expondo um total de 1.084 pessoas ao risco. 

Figura 178: Zona de ameaça à saúde humana causada pela radiação térmica da bola de fogo no local do acidente. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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4.1.4.5.2.5.5 Cenário C1 

Neste cenário, é simulado um acidente envolvendo o transporte de carga perigosa com pesticida solúvel, onde uma 
colisão provocou o vazamento da carga de 20.000 litros de pesticida sobre a drenagem do empreendimento, próximo a 
interseção com a rodovia BR-476, que conduzia as águas à calha do rio Palmital. 
Esta simulação visa observar o comportamento da pluma de poluente despejado diretamente no curso d’água, avaliando 
a extensão dos danos que poderá ser gerado. 

i. Desenvolvimento do modelo hidrológico 
Para a avaliação da dispersão de poluente em curso d’água, se faz necessário o desenvolvimento de um modelo 
matemático que represente os corpos hídricos e que seja capaz de auxiliar na interpretação e previsão das condições de 
qualidade ambiental do sistema em uma determinada situação (FAN, 2013). 
Atualmente existem diversos modelos desenvolvidos para a simulação da qualidade de água, onde a aplicabilidade do 
modelo depende do uso desejado, das especificidades de cada modelo e da disponibilidade dos dados de entrada para 
rodar a modelagem. 
Para a avaliação dos impactos do lançamento de poluentes em rios, não se faz necessário o uso da equação diferencial 
da advecção-dispersão, deduzida a partir dos princípios de Flick (1855), que representa as concentrações de um 
constituinte em três dimensões, pelo fato da dispersão transversal nas direções z e y ocorrerem de forma rápida, 
permitindo que estas dimensões sejam desconsideradas ou seja, pode-se considerar a concentração de um constituinte 
igual em qualquer ponto da seção transversal de um rio (FAN, 2013). 
Neste contexto optou-se em utilizar o modelo SIAQUA-IPH – Simulador Analítico de Qualidade da Água, desenvolvido 
pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que permite simular diferentes 
cenários de impacto de lançamento de efluentes em rios com grandes bacias, em situação de carência de dados. A 
modelagem se baseia em soluções analíticas da equação de dispersão longitudinal aplicada a cada trecho do rio de uma 
rede de drenagem vetorial, considerando sobre o ponto de vista hidrológico, um regime permanente de vazões com 
escoamento unidimensional. 
A equação de transporte com escoamento unidimensional e dada por: 

𝛛𝛛𝐂𝐂
𝛛𝛛𝐭𝐭

=
𝛛𝛛𝒗𝒗𝒙𝒙𝑪𝑪
𝛛𝛛𝐱𝐱

+
𝛛𝛛
𝛛𝛛𝐱𝐱

�𝐸𝐸𝐸𝐸
𝛛𝛛𝐂𝐂
𝛛𝛛𝐱𝐱
�+𝑆𝑆 − 𝐾𝐾𝐾𝐾 

E quaç ão 2 

Onde: 
C(x) = concentração do poluente [ML-3] 
E(X) = coeficiente de dispersão na direção longitudinal [L²T-1] 
S(x,t) = contribuições externas [ML-3T-1] 
K = coeficiente de reação [T-1] 
O modelo adotado soluciona a equação de forma analítica aplicando técnicas matemáticas para a obtenção da solução 
exata da equação, diminuindo a flexibilidade de suas aplicações, como por exemplo, deixando a solução válida apenas 
na condição de regime hidráulico permanente, onde não há variações da velocidade da água nem da vazão, ao longo do 
tempo (FAN, 2013). 
O modelo permite a simulação de cenários de diferentes vazões referentes a situação de cheia, seca ou intermediárias, 
baseado nas vazões de referencia (Q90, Q70, Q50, Q30, e Q10) e permite a inserção de diferentes tipos de lançamentos 
de poluentes, de acordo com a sua distribuição temporal: instantâneo, intermitente, contínuo e permanente. Como os 
cenários simulados são decorrentes de situações de acidentes com o transporte de cargas perigosas, o tipo adotado é 
de lançamento instantâneo, onde assume-se que toda a carga é despejada no mesmo momento dentro do corpo hídrico. 
A Figura 179 apresenta a representação dos quatro tipos de lançamentos pontuais aceitos pelo modelo, onde (a) 
representa o lançamento instantâneo de uma massa, ou seja, a duração do tempo é desprezível; (b) lançamento 
intermitente, de duração finita; (c) lançamento continuo, com duração infinita, começando no intervalo de tempo 
considerado; e(d) lançamento permanente, onde o lançamento começa antes do tempo considerado, já estando em 
equilíbrio com o sistema e apresenta duração infinita. 
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Figura 179: Tipos de despejos de uma fonte pontual. 

 
Fonte: FAN, 2013. 

Quando um poluente é lançado de forma instantânea, ele primeiramente se dispersa transversal e longitudinalmente em 
forma de pluma até atingir o limite da calha do rio. A partir deste ponto, ele começa a se dispersar apenas 
longitudinalmente ao longo do curso d’água, conforme demonstra a figura seguinte. 

Figura 180: Representação da dispersão de uma pluma de poluente lançada instantaneamente em um curso d’água. 

 
Fonte: Autoria própria, adaptado de FAN, 2013. 

Para modelar esta dispersão de poluentes é necessário representar além da  advecção da pluma, o efeito combinado da 
difusão molecular (devido ao movimento browniano das partículas) com a difusão turbulenta (causada pela turbulência 
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presente nos escoamentos naturais) e da advecção diferenciada (ocasionada pelo perfil de velocidade da água no corpo 
hídrico) (Devens, 2006). O efeito combinado destes mecanismos pode ser simplificado através da utilização do conceito 
de dispersão longitudinal, definido como mecanismo que rege o espalhamento de partículas de uma substância que escoa 
de forma turbulenta por canais livres ou condutos forçados e sofrem o efeito do campo não uniforme de velocidade na 
seção transversal, combinado com a ação da difusão turbulenta e molecular (Ficher, 1975). 
Para realizar esta modelagem, utiliza-se a Equação 3 (Chapra, 1997), que permite modelar o perfil de concentrações de 
uma substância conservativa que sofre advecção e dispersão em um rio. 

𝛛𝛛𝛛𝛛
𝛛𝛛𝐭𝐭

+ 𝑢𝑢.
𝛛𝛛𝛛𝛛
𝛛𝛛𝐱𝐱

= 𝐸𝐸𝐿𝐿 .
𝛛𝛛²𝛛𝛛
𝛛𝛛𝐱𝐱²

 

E quaç ão 3 

Onde: 
∂c/∂t = taxa de variação da concentração no sistema com o tempo [ML-3T-1]; 
EL = coeficiente de dispersão longitudinal [L²T-1]; 
∂²c/∂x² = derivada segunda da concentração pelo comprimento [ML-5]; 
u = velocidade média da água no sentido longitudinal [LT-1]; e 
∂c/∂x = taxa de variação da concentração no sistema [ML-4]. 
Contudo, a substância poluente a ser modelada, sofre reações durante sua propagação, ou seja, trata-se de uma 
substância não conservativa e, portanto, deve-se utilizar a Equação 4 (Chapra, 1997), que representa o decaimento de 
substâncias não conservativas. Para isso o autor assume que o decaimento do constituinte se dá por uma reação de 
primeira ordem, ou seja, sua concentração decai exponencialmente ao longo do tempo. 

𝛛𝛛𝛛𝛛
𝛛𝛛𝐭𝐭

+ 𝑢𝑢.
𝛛𝛛𝛛𝛛
𝛛𝛛𝐱𝐱

+ 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝐸𝐸𝐿𝐿 .
𝛛𝛛²𝛛𝛛
𝛛𝛛𝐱𝐱² 

E quaç ão 4 

Onde: 
∂c/∂t = taxa de variação da concentração no sistema com o tempo [ML-3T-1]; 
EL = coeficiente de dispersão longitudinal [L²T-1]; 
∂²c/∂x² = derivada segunda da concentração pelo comprimento [ML-5]; 
u = velocidade média da água no sentido longitudinal [LT-1];  
∂c/∂x = taxa de variação da concentração no sistema [ML-4]; 
k = coeficiente de decaimento ambiental do constituinte [T-1] 

Muitos processos de decaimento e transformação de poluentes e de substâncias radioativas ocorrem através de reações 
de primeira ordem, por isso assume importância na representação de processos ambientais (FAN, 2013) 
Para demonstrar a aplicabilidade e a importância da representação de decaimento de primeira ordem, Fan (2013) 
apresenta uma tabela adaptada de Huber (1992), com um resumo dos principais processos físicos, químicos e biológicos 
que afetam a produção e a degradação de constituintes relacionados à qualidade da água. 
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Tabela 101: Resumo dos processos físicos, químicos e biológicos que afetam a produção e a degradação de constituintes 
relacionados à qualidade da água. 

Processo Natureza Primeira Ordem? Comentário 

Volatização Físico-químico Sim Governada pela turbulência no fluído e/ou por 
processo de transferência de massa para a atmosfera 

Sedimentação Físico Às vezes Transporte pelo sedimento governa a deposição e a 
liberação das partículas. 

Biodegradação Biológico Na maioria dos casos Decaimento através da decomposição por 
microrganismos. 

Fotólise Físico-químico Na maioria dos casos A taxa de fotólise é uma função das propriedades de 
absorção de luz do composto. 

Hidrólise Químico Sim Influenciada pelo pH. 

Sorção Físico-químico Não Adsorção no sedimento. Transporte do sedimento 
governa o transporte do constituinte. 

Fonte: FAN, 2013 adaptado de Huber (1992). 

A   mostra a diferença entre a propagação de um constituinte conservativo (k=0) e um não conservativo (k > 0). 

Figura 181: Diferença enre propagação de um poluente conservativo e não conservativo. 

 
Fonte: Autoria própria, adaptado de FAN, 2013. 

Desta forma, a    é a equação utilizada para representar o comportamento de uma substância conservativa e não 
conservativa, lançada de forma instantânea em cursos de água. Observa-se que ela é uma função que depende de duas 
variáveis: x e t. Assim, ela pode ser vista de duas perspectivas, com um valor de localização fixado (x) ou com um valor 
de tempo fixado (t) (FAN, 2013). 

ii. Pré-processamento de dados 
Nesta etapa de desenvolvimento do modelo hidrológico são gerados os dados necessários para rodas as simulações, a 
saber: dados da geometria da bacia; rede de drenagem da bacia e dados hidráulicos. 
Os dados da geometria da bacia foram elaborados a partir de imagem de radar SRTM - Shuttle Radar Topography Mission 
obtidas a partir da missão espacial para obter um modelo digital do terreno da zona da Terra entre 56 °S e 60 °N, de 
modo a gerar uma base completa de cartas topográficas digitais terrestre de alta resolução, desenvolvido pelas agencias 
National Imagery and Mapping Agency (NIMA) e a National Aeronautics and Space Administration (NASA). 
As imagens necessárias para cobrir a área de estudo foram mosaicadas e corrigidas de modo a eliminar os falsos picos 
e depressões causadas por distorções registradas no processo de aquisição das imagens. Esta imagem corrigida foi 
utilizada como modelo digital de elevação representando o relevo da área de estudo. 
A partir desta imagem, aplicando técnicas de geoprocessamento, foram obtidos os arquivos raster representando  a 
direção de fluxo, a rede de drenagem e bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas dos rios Palmital, Iraí e Atuba, foram 
discretizadas em 1.584 sub-bacias, assim como a rede de drenagem foi segmentada, resultando em um trecho de rio 
para cada sub-bacia. Estes arquivos foram utilizados para obter o comprimento e declividade de cada trecho de curso 
d’água que compõe a bacia hidrográfica. 
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As vazões e velocidades de referência foram obtidas através da regionalização de vazões, a partir das vazões registradas 
na série histórica dos postos fluviométricos inseridos nas bacias hidrográficas. 
Para isso, buscou-se os dados de vazões de todas as estações fluviométricas inseridas dentro das bacias hidrográficas 
dos rios Palmital, Iraí e Atuba. Das 26 estações presentes na área de estudo, apenas seis apresentaram valores de 
vazões diárias, as quais estão apresentadas abaixo: 

Tabela 102: Estações fluviométricas com dados de vazões diárias. 

Código Nome Operadora Lat. Long. Área Drenagem (km²) 

65006055 Vargem Grande AguasParaná -25.4433 -49.1675 89.20 
65006075 Pinhais AguasParaná -25.4539 -49.1714 385.00 
65003950 Olaria do Estado AguasParaná -25.4408 -49.1183 165.00 
65004995 Ponte PR-415 AguasParaná -25.4506 -49.1211 102.00 
65007045 Terminal Afonso Camargo AguasParaná -25.4425 -49.1997 111.00 
65007046 Autódromo AguasParaná -25.4467 -49.1978 114.00 

Fonte: Autoria própria. 

A série histórica dos dados das estações foram obtidos através do Portal Hidroweb, ferramenta integrante do Sistema 
Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) que disponibiliza o acesso ao banco de dados que contém 
as informações coletadas pela Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), reunindo dados de níveis fluviais, vazões, 
chuvas, climatologia, qualidade da água e sedimentos. 
Avaliando a série histórica dos dados de vazão das estações, optou-se em utilizar os dados de 1984 a 1995, descartando 
a estação 65007046, para fazer a regionalização das vazões. Procurou-se assim utilizar o maior período de dados 
disponíveis em todas as estações, evitando a necessidade de realizar preenchimento de falhas da série histórica. 

 Figura 182: Disponibilidade temporal dos dados de vazão das estações fluviométricas. 
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Fonte: Autoria própria. 

Para este cálculo, baseou-se em uma proporção de áreas, considerando a relação entre a área de drenagem dos postos 
fluviométricos e a área de drenagem do exutório de cada trecho de rio. 
Após a conclusão desta etapa de trabalho, obteve-se os arquivos necessários para a etapa de processamento dos dados. 

iii. Processamento de dados 
Os arquivos de entrada do algoritmo de criação do modelo hidrológico são: 

• Arquivo de geometria da bacia 

• Arquivo de regionalização das vazões de referência 

• Arquivo vetorial dos trechos de drenagem 

• Arquivo vetorial das sub-bacias 
 
Além deles é necessário configurar alguns parâmetros que serão utilizados para a modelagem, dentre eles: velocidades 
de referência, larguras e profundidades dos canais, obtidas através de relações empíricas, sendo: 

 

𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 0,2694 ∗ 𝐼𝐼𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟0,3825 

E quaç ão 5 

𝐵𝐵 = 3,2466 ∗  𝐼𝐼0,4106 

E quaç ão 6 

𝐻𝐻 = 0,285 ∗  𝐼𝐼0,5833 
E quaç ão 7 

Sendo: 
Vref = velocidade de referência 
B = largura 
A = área de drenagem do exutório do trecho 
Qref = vazão de referência 
H = profundidade de cada trecho do rio 
 
Nestas simulações considerou-se o regime de vazão intermediário, referente a Q50. 
A inserção do poluente se fez de acordo com as definições dos cenários C1 e C2 descritos anteriormente, considerando 
o volume derramado, o local do acidente e as características do poluente. 
As simulações foram realizadas separadamente, considerando cada caso isoladamente, ou seja, não foi simulado a 
situação dos dois acidentes ocorridos concomitantemente. 
O coeficiente de decaimento adotado foi 0,0355 d-1, baseado nos resultados obtidos por KARPOUZAS et al. (2006) para 
o agroquímico Cinosulfuron. 
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iv. Análise dos resultados da simulação do cenário C1 
O resultado da simulação do despejo pontual de 29.400kg de pesticida, às margens do rio Palmital, na altura da interseção 
do empreendimento com a BR-476, demonstrou que a concentração de carga do poluente na sua foz é de 8.028,72 mg/l, 
superior ao limite imposto para curso d’água classe 4. O pico da concentração atingiria o rio Iguaçu a aproximadamente 
14h após seu lançamento, conforme se observa na figura seguinte. 
Esta carga de poluente representa um valor muito acima das concentrações limites da CONAMA 430 para pesticidas, 
que são na ordem de micrograma por litro (μg/l). Ressalta-se que nesta simulação, a vazão de referência considerada foi 
uma de médio valor. Utilizando vazões de cheia ou de seca, provocaram alterações significativas nos resultados obtidos. 

Figura 183: Pico de concentração do poluente na foz do rio Palmital. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Mesmo após receber a carga hidráulica das bacias do rio Iraí, Iraizinho, Piraquara e parte do Alto Iguaçu, a concentração 
de poluente chega à foz do rio Atuba com 1.496,97 mg/l, aproximadamente 16h após o lançamento, chegando à captação 
de água da Companhia de Saneamento do Paraná, no rio Iguaçu, no município de São José dos Pinhais em menos de 
20h. 

Figura 184: Pico de concentração do poluente na foz do rio Atuba. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 185: Resultado da propagação da descarga acidental de 20m³ de pesticida no cruzamento da BR-476 com o 
empreendimento. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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4.1.4.5.2.5.6 Cenário C2 

Este cenário procurou avaliar o despejo de pesticidas no afluente do rio Palmital, a montante do empreendimento. Como 
a região norte do município de Colombo apresenta forte uso rural do solo e apresenta intenso uso de agroquímicos,  
simulou-se a situação provocada pelo derrame de um tanque distribuidor de agrotóxico com capacidade de 10.000 litros, 
que é rebocado por trator agrícola, visando avaliar sua dispersão e sua possível degradação dos equipamentos do 
sistema de drenagem do empreendimento. 

i. Análise dos resultados da simulação do cenário C2 
Utilizando o mesmo processo metodológico do item anterior (item 4.1.4.5.2.5.5), o resultado da simulação do despejo 
pontual de 14.700kg de pesticida, próximo a uma das nascentes do rio Palmital, demonstrou que a concentração do 
poluente no rio Palmital, ao chegar no empreendimento é de 18.212,44 mg/l, muito superior ao limite imposto para curso 
d’água classe 4. O pico da concentração atingiria o empreendimento aproximadamente 29h após seu lançamento, 
conforme se observa na figura seguinte. 

Figura 186: Pico de concentração do poluente ao passar pelo empreendimento. 

 
Fonte: Autoria própria. 

O pico de concentração demora 45h aproximadamente para atingir a foz do rio Palmital, com uma concentração de 
3.288,80 mg/l. 

Figura 187: Pico de concentração do poluente na foz do rio Palmital. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Mesmo após receber toda as águas do alto Iguaçu, a concentração ainda se encontra com valor muito acima do permitido, 
chegando à foz do rio Atuba com 641,01 mg/l, cerca de 47h após o despejo acidental. Cerca de 50h após o acidente, a 
concentração de poluente estaria atingindo o ponto de captação de água da Companhia de Saneamento do Paraná, no 
rio Iguaçu com valor muito acima do permitido, obrigado a paralização do serviço de captação. 
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Figura 188: Pico de concentração do poluente na foz do rio Atuba. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 189: Resultado da propagação da descarga acidental de 10m³ de pesticida na cabeceira da bacia hidrográfica do rio 
Palmital. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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4.1.4.5.2.6 Discussão dos Resultados 

A análise realizada procurou caracterizar os acidentes de trânsito que ocorrem na área objeto de estudo, destacando o 
transporte rodoviário de cargas perigosas. 
Tratou-se de utilizar os dados relativos ao período de janeiro de 2007 a dezembro de 2019, pertencentes a base de dados 
da DPRF, para caracterizar os tipos de acidentes mais comuns bem como as características dos locais de ocorrência. 
Para os dados de acidentes envolvendo o transporte de cargas perigosas, foram analisados os dados disponíveis no 
banco de dados do DNIT sobre a ocorrência de acidentes nas rodovias que interceptam o empreendimento. 
Foi constatado que a maior causa de acidentes ocorreram por falha humana decorrente da Falta de atenção. 
Este fato segue o levantamento das principais causas de acidentes em rodovias federais, conforme Anuário Estatístico 
de Segurança Rodoviária, que apresenta o gráfico abaixo (MTPA, 2017).  

Figura 190: Gráfico representando as principais causas de acidentes nas rodovias federais. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Estas causas acabam por se manifestar onde a geometria da rodovia ou seu projeto favorecem a ocorrência do 
“inesperado”. Este está relacionado com a ampla gama de situações com as quais todos os condutores de veículos estão 
sujeitos. Pode ser um cruzamento de veículo, a travessia de um pedestre ou animal, a imprudência de outro condutor 
provocando uma situação de perigo, enfim, várias situações que todos estão sujeitos ao conduzir um veículo por uma via 
pública. 
Desta forma, a capacitação, o treinamento, o conhecimento das documentações e procedimentos de ações emergenciais, 
aplicadas aos motoristas de veículos que transportam produtos perigosos, poderia contribuir para a redução dos acidentes 
e mitigar os danos causados em decorrência de acidentes (PEDRO, 2006). 
Além disso, problemas na via e falhas mecânicas aparecem com segundo e terceiro fator causados de acidentes 
respectivamente. 
A boa condição da pista associado a uma eficiente sinalização certamente contribuirá na redução da ocorrência de 
acidentes neste trecho. 
Com relação as falhas mecânicas, uma fiscalização mais presente juntamente com campanhas de conscientização 
direcionada as empresas de transporte de cargas perigosas e a seus condutores, sobre a importância de manter os 
veículos de cargas perigosas em bom estado de funcionamento, ajudaria a reduzir os acidentes. Campanhas de educação 
ambiental que promovesse o despertar do olhar sobre o perigo de conduzir um veículo em condições não adequadas de 
dirigibilidade, colocando em risco a vida das pessoas e a degradação do meio ambiente, seria uma forte ferramenta. 
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Outra característica observada a partir dos dados dos acidentes diz respeito ao tipo de acidente predominante na área 
de estudo. Conforme os dados mostraram, a maior parte dos acidentes que ocorrem na região são de colisão traseira, 
com 25% das ocorrências, seguido de colisão transversal, com 19,5%. 
Uma vez que os dados apresentaram que o tipo de produto perigoso mais frequente transportado no local em estudo é 
da classe 3, ou seja, líquidos inflamáveis, a colisão de traseira coloca em risco a vida do condutor e expõe o meio ambiente 
ao risco de incêndios. 
Como visto anteriormente, a modelagem dos cenários de acidente produziu casos com uma área de influência de 551m 
de raio, a partir do local de acidente. Com isso foi possível avaliar a área de influência do risco sobre a área de entorno. 
Entretanto, como explicado na metodologia, a modelagem utiliza valores médios para representar possíveis interferências 
do ambiente sobre o efeito do acidente. A forma com que o poluente é derramado ou disperso pelo ar, sofre interferência 
direta de especificidades do acidente e do ambiente, no momento do acidente. Com isso, tempo mais seco, ventos mais 
fortes e temperaturas do ar mais elevadas, são somente alguns parâmetros que podem agravar significativamente as 
consequências do acidente, implicando na exposição de áreas maiores e diferentes das apresentadas neste estudo. 
Outros fatores não foram considerados na análise, pois precisariam ser levantados dados referentes aos dispositivos de 
drenagens existentes e futuras além de dados topográficos da pista e da região de entorno, para determinar como as 
declividades e drenagens poderiam interferir na distribuição do produto químico. 
Os modelos consideraram uma superfície plana para a acumulação dos líquidos contaminantes e formação das poças 
de formação de nuvens toxicas e de incêndio. Na prática, dispositivos de drenagem e declividades da rodovia podem 
provocar consequências mais graves. 
Um exemplo disso pode ser visto nas fotografias abaixo, onde na rodovia Anhanguera (SP-330), em dezembro de 2019, 
em Porto Ferreira no estado de São Paulo, um caminhão carregado de Etanol explodiu após capotar. O incêndio tipo 
poça de fogo correu pelo sistema de drenagem até chegar no talvegue, colocando a mata ciliar em risco de incêndio e a 
contaminação do curso d’água.  

Figura 191: Exemplo da influência da declividade e drenagem sobre a espacialização do acidente.  

 

  
Fonte: G1 São Carlos e Araraquara, 2019. 

Isto alerta para demonstrar que a modelagem aqui realizada, trata de cenários hipotéticos, onde parâmetros médios são 
utilizados para representar os efeitos dos produtos químicos lançados ao ambiente. Estes efeitos podem ser minimizados 
ou potencializados em função dos valores reais no momento do acidente e das especificidades do próprio acidente. 
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Os cenários de simulação da dispersão de poluentes pelos rios da região, mostraram que a carga de poluente despejada, 
devido as especificidades do modelo, apresentaram potencial de contaminação da captação de água da Companhia de 
Saneamento do Paraná, no rio Iguaçu, chegando neste ponto com nível muito acima do permitido pela legislação 
pertinente, obrigando a realizar uma paralização temporária dos serviços de captação de águas. 
Não foi realizado simulação de dispersão de poluentes no rio Iraí pois dados de vazão só foram encontrados na estação 
pluviométrica 65003950, localizada após o reservatório de Iraí, não representando assim a vazão natural do trecho entre 
o empreendimento e o reservatório, mas sim a vazão regularizada do reservatório. 
Utilizar esses dados provocaria uma interpretação equivocada do fluxo das águas no trecho à montante do reservatório. 
Além disso, a existência de um reservatório com esta magnitude implica desenvolver uma modelagem específica de suas 
variáveis para construir um modelo que pudesse avaliar a dispersão do poluente em sua própria condição hidráulica e de 
seu regime hídrico. 
Apesar disso, fica claro ao observar os resultados dos cenários C1 e C2, que devido a proximidade do empreendimento 
com o reservatório de Iraí, que o derramamento do poluente utilizado na modelagem C1 e C2 nas mesmas quantidades 
utilizadas, chegaria ao reservatório praticamente inalterado, pois os pouco mais de 3,5km de extensão do curso d’água, 
não seriam suficientes para sua depuração total, ou seja, a taxa de decaimento nesta curta extensão de rio, não seria 
suficiente para evitar a contaminação do reservatório de maneira significativa. 
Ficou evidente com os resultados das modelagens realizadas a necessidade de implantação de sistemas de retenção de 
produtos perigosos e poluentes junto aos sistemas de drenagem do empreendimento, a fim de prevenir que acidentes 
possam provocar a paralização, mesmo que momentânea, do sistema de abastecimento de água da região. Além de 
contribuir para a segurança hídrica, estes sistemas preventivos teriam por objeto garantir a manutenção da qualidade 
ambiental dos corpos hídricos e consequentemente de todo ecossistema que dependem destes. 

4.1.4.5. Usos das Águas na Área Potencialmente Afetada pelo Empreendimento 

Dados apresentados nos Relatórios Técnicos34 (IAP, 2010), em função da elaboração do Plano Estadual de Recursos 
Hídricos, consideraram os principais usos e usuários da água, além da caracterização dos recursos hídricos.  
Para a Bacia Hidrográfica do Iguaçu, mais precisamente o Alto Iguaçu, onde está localizado o empreendimento,  tem-se 
os seguintes dados disponibilizados para a Demanda Hídrica (Tabela 103 e Tabela 104). 

Tabela 103: Demandas Hídricas - Água Superficial. 
Bacia Hidrográfica Iguaçu (Alto Iguaçu) 

Uso Abastecimento Público Industrial Minerário Agrícola Pecuário 
Demanda por uso (L/s) 8.094,9 1.555,0 4,6 1.065,9 252,0 
Efluentes por Uso (L/s) 3.669,1 1.577,7 0,7 15,6 43,6 
Carga Remanescentes por Uso (Kg DBO/dia) 76.183,0 1.360,0 - - 11.323,6 

Fonte: IAP, 2010. 

Tabela 104: Demandas Hídricas – Água Subterrânea. 

Unidade 
Aquífera 

Unidade Hidrográfica de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(UHGRH) 

Bacia 
Hidrográfica 

Abastecimento Público 

Poços Localidades 
Volume Total  

(m3) % 
Pré-Cambriana Alto Iguaçu/Ribeira Iguaçu / Ribeira 2 2 104.727 0,09 
Karst Alto Iguaçu/Ribeira Iguaçu / Ribeira 9 4 4.982.027 4,14 

Fonte: IAP, 2010. 

 
34 ÁGUAS PARANÁ, Instituto Águas do Paraná. Relatórios Técnicos. Disponível em: 
<http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=142>, acesso em abril de 2020. 

http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=142
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Conforme apresentado no relatório elaborado pela empresa Ampla, para a Prefeitura de Colombo no ano de 2010, a 
respeito da elaboração do Plano de Saneamento Básico para abastecimento de água potável e esgotamento sanitário os 
bairros do município de Colombo foram distribuídos em Rural e Urbano na seguinte configuração (Tabela 105). 

Tabela 105: Configuração dos Bairros do município de Colombo. 
Rural Urbano 

1 Águas Fervidas 2 Arruda 
4 Bacaetava 3 Atuba 
5 Boicininga 8 Campo Pequeno 
6 Butiaumirim 9 Canguiri 
7 Campestre 11 Centro 

10 Capivari 14 Das Graças 
12 Colônia Antônio Prado 15 Embu 
13 Colônia Faria 16 Fátima 
17 Gabirobal 18 Guaraituba 
20 Imbuial 19 Guarani 
21 Itajacuru 22 Maracanã 
25 Morro Grande 23 Mauá 
29 Poço Negro 24 Monza 
30 Ribeirão das Onças 26 Osasco 
34 Roseira 27 Palmital 
35 Santa Gema 28 Paloma 
39 São João 31 Rincão 
40 Sapopema 32 Rio Verde 
41 Serrinha 33 Roça Grande 
42 Uvaranal 36 Santa Terezinha 

  37 São Dimas 
  38 São Gabriel 

Fonte: Prefeitura de Colombo, 2010. 

Analisando e confrontando as informações apresentadas da Tabela 105 com a disposição dos bairros apresentados na 
imagem (Figura 192), a seguir, identificam que aqueles interceptados pelo traçado proposto para o Contorno Norte de 
Curitiba. Para dois bairros, a saber: Colônia Faria e Santa Gema estes possuem características rurais. Os demais: 
Canguiri, Paloma, São Dimas, Guaraitiba, Das Graças, São Gabriel e Roça Grande, possuem características urbanas. 
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Figura 192: Bairros do Município de Colombo. 

 
Fonte: Adaptado Google Earth, 2020. 

Dados do IGBE apresentados no relatório elaborado pela empresa Ampla evidencia o município de Colombo com o 
número total de domicílios em 55.442 unidades, sendo a maioria localizados em área urbana (Tabela 106), uma elevada 
taxa de crescimento de 5,09%, para o ano de 2000 e um percentual elevado (96,9%) de serviços de água encanada para 
o mesmo ano. 

Tabela 106: Número de Domicílios segundo Uso e Tipo. 
Domicílios Urbano Rural Total 

Coletivos 30 1 31 
Particulares 52.753 2.658 55.411 
Total 52.783 2.659 55.442 

Fonte: Prefeitura de Colombo, 2010. 

Em consulta (documento elencado no parágrafo anterior) tem-se a informação de que o município de Colombo apresenta 
93,07% dos domicílios sendo atendidos pela rede geral de abastecimento de água, com 5,44% da população fazendo 
uso de poços ou nascentes e 1,49% servindo-se de outra forma de abastecimento.  
Considerando o sistema de esgotamento sanitário ou pluvial o município possuía 47,08% das residências ligadas ao 
sistema. Segundo a SANEPAR em 2009 o município de Colombo possuía 60.880 unidades atendidas pelo sistema de 
abastecimento de água e 18.658 unidades atendidas pelo sistema de tratamento de esgoto. A Tabela 107 apresenta os 
dados disponíveis de 2008. 
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Tabela 107: Abastecimento de Água e Atendimento de Esgoto. 

Categorias 
Abastecimento de Água Atendimento de Esgoto 

Unidades Atendidas Ligações Unidades Atendidas Ligações 
Residenciais 55.638 49.326 16.076 14.470 
Comerciais 2.261 1.963 615 517 
Industriais 236 235 31 31 
Utilidade Pública 397 372 106 103 
Poder Público 210 209 64 64 

Fonte: Prefeitura de Colombo, 2010. 

Utilizando referência de informação nacional, com dados coletados no Sistema Nacional de Informações sobre o 
Saneamento – SNIS35 (2020) mostram a região Sul do Brasil com índice de atendimento total de água com o percentual 
de 90,2% e índice de 45,2% como de atendimento total de esgoto. 
Com uma busca mais refinada no SNIS – Série Histórica36 chega-se ao Município de Colombo/ PR. Dados sobre água e 
esgoto trazem informações e indicadores e estão elencadas na Tabela 108 que segue. 

Tabela 108: Indicadores – Água e Esgoto - município de Colombo. 
Município: Colombo, PR Dados – Ano de 2018 

Indicador Descrição do Indicador Quantitativo 

População urbana residente 
com abastecimento de água 

Valor da população urbana atendida com abastecimento de água pelo 
prestador de serviços, no último dia do ano de referência. Corresponde à 
população urbana que é efetivamente atendida com os serviços. 

229.798 [hab.] 

População urbana residente 
com esgotamento sanitário 

É adotada no SNIS uma estimativa usando a respectiva taxa de urbanização 
do último Censo ou Contagem de População do IBGE, multiplicada pela 
população total estimada anualmente pelo IBGE. 

229.798 [hab.] 

População total residente com 
abastecimento de água, 
segundo o IBGE 

Valor da soma das populações totais residentes (urbanas e rurais) dos 
municípios -sedes municipais e localidades- em que o prestador de serviços 
atua com serviços de abastecimento de água (aplica-se aos dados 
agregados da amostra de prestadores de serviços). 

240.840 [hab.] 

População total residente com 
esgotamento sanitário, segundo 
o IBGE 

Valor da soma das populações totais residentes (urbanas e rurais) dos 
municípios -sedes municipais e localidades- em que o prestador de serviços 
atua com serviços de esgotamento sanitário (aplica-se aos dados 
agregados da amostra de prestadores de serviços). 

240.840 [hab.] 

População total do município 
(Fonte: IBGE)  240.840 [hab.] 

População urbana do município 
(Fonte: IBGE)  229.798 [hab.] 

População total atendida com 
abastecimento de água 

Valor da população total atendida com abastecimento de água pelo 
prestador de serviços, no último dia do ano de referência. Corresponde à 
população urbana que é efetivamente atendida com os serviços acrescida 
de outras populações atendidas localizadas em áreas não consideradas 
urbanas. 

240.815 [hab.] 

População urbana atendida com 
abastecimento de água 

Valor da população urbana atendida com abastecimento de água pelo 
prestador de serviços, no último dia do ano de referência. Corresponde à 
população urbana que é efetivamente atendida com os serviços. 

229.798 

 
35 BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Regional, SNIS, Abastecimento de Água – 2018, disponível em <snis.gov.br/painel-
informacoes-saneamento-brasil/web/>, acesso em abril de 2020. 
36 BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Regional, SNIS, SNIS – Série Histórica, 2018, disponível em 
<http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/#>, acesso em abril de 2020. 

http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/
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Município: Colombo, PR Dados – Ano de 2018 
Indicador Descrição do Indicador Quantitativo 

Quantidade de ligações totais de 
água 

Quantidade de ligações totais (ativas e inativas) de água à rede pública, 
providas ou não de hidrômetro, existente no último dia do ano de referência. 75.674 

Quantidade de ligações ativas 
de água 

Quantidade de ligações ativas de água à rede pública, providas ou não de 
hidrômetro, que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de 
referência. 

66.074 

Extensão da rede de água 
Comprimento total da malha de distribuição de água, incluindo adutoras, 
subadutoras e redes distribuidoras e excluindo ramais prediais, operada 
pelo prestador de serviços, no último dia do ano de referência. 

945,53 [Km] 

Volume de água produzido 

Volume anual de água disponível para consumo, compreendendo a água 
captada pelo prestador de serviços e a água bruta importada, ambas 
tratadas na(s) unidade(s) de tratamento do prestador de serviços, medido 
ou estimado na(s) saída(s) da(s) ETA(s) ou UTS(s). Inclui também os 
volumes de água captada pelo prestador de serviços ou de água bruta 
importada, que sejam disponibilizados para consumo sem tratamento, 
medidos na(s) respectiva(s) entrada(s) do sistema de distribuição. 

8.972,61 [1.000 
m3/ano] 

Volume de água tratada nas 
ETAs 

Volume anual de água submetido a tratamento, incluindo a água bruta 
captada pelo prestador de serviços e a água bruta importada, medido ou 
estimado na(s) saída(s) da(s) ETA(s). Deve estar computado no volume de 
água produzido. Não inclui o volume de água tratada por simples 
desinfecção em UTS(s) e nem o volume importado de água já tratada. 

1.686,19 [1.000 
m3/ano] 

População total atendida com 
esgotamento sanitário 

Valor da população total atendida com esgotamento sanitário pelo prestador 
de serviços, no último dia do ano de referência. Corresponde à população 
urbana que é efetivamente atendida com os serviços acrescida de outras 
populações atendidas localizadas em áreas não consideradas urbanas. 
Essas populações podem ser rurais ou mesmo com características urbanas, 
apesar de estarem localizadas em áreas consideradas rurais pelo IBGE. 

168.627 [hab.] 

Quantidade de ligações ativas 
de esgoto 

Quantidade de ligações ativas de esgotos à rede pública que estavam em 
pleno funcionamento no último dia do ano de referência. 42.229 

Extensão da rede de esgotos 

Comprimento total da malha de coleta de esgoto, incluindo redes de coleta, 
coletores tronco e interceptores e excluindo ramais prediais e emissários de 
recalque, operada pelo prestador de serviços, no último dia do ano de 
referência. 

593,27 [Km] 

Quantidade de ligações totais de 
esgotos 

Quantidade de ligações totais (ativas e inativas) de esgotos à rede pública, 
existentes no último dia do ano de referência. 46.109 [Km] 

População urbana atendida com 
esgotamento sanitário 

Valor da população urbana beneficiada com esgotamento sanitário pelo 
prestador de serviços, no último dia do ano de referência. Corresponde à 
população urbana que é efetivamente atendida com os serviços. 

168.627 [hab.] 

Fonte: SNIS, 2020. 

Conforme dados disponibilizados no Caderno Estatístico (IPARDES, 2019)37, o abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, segundo as categorias (2018), estavam assim distribuídos no município de Colombo (Tabela 109 e Tabela 110): 
  

 
37 IPARDES, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Caderno Estatístico. Disponível em: 
<https://colombo.atende.net/atende.php?rot=1&aca=119&ajax=t&processo=viewFile&ajaxPrevent=1588623079421&file=8B82DE15
36A4AC5B7C09600F2A75C8594035BB1D&sistema=WPO&classe=UploadMidia>. Acesso: abril de 2020. 

 

https://colombo.atende.net/atende.php?rot=1&aca=119&ajax=t&processo=viewFile&ajaxPrevent=1588623079421&file=8B82DE1536A4AC5B7C09600F2A75C8594035BB1D&sistema=WPO&classe=UploadMidia
https://colombo.atende.net/atende.php?rot=1&aca=119&ajax=t&processo=viewFile&ajaxPrevent=1588623079421&file=8B82DE1536A4AC5B7C09600F2A75C8594035BB1D&sistema=WPO&classe=UploadMidia
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Tabela 109: Abastecimento de Água segundo as categorias, 2018. 
Categorias Unidades Atendidas * Ligações 

Residenciais 78.067 61.307 
Comerciais 4.351 3.652 
Industriais 303 301 
Utilidade Pública 539 521 
Poder Público 293 293 

* Economias. É todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio etc.) ou subdivisão 
independente do imóvel, dotado de pelo menos um ponto de água, perfeitamente 

identificável, como unidade autônoma, para efeito de cadastramento e cobrança de tarifa. 
Fonte: IPARDES, 2019. 

Tabela 110: Atendimento de Esgoto segundo as categorias, 2018. 
Categorias Unidades Atendidas  Ligações 

Residenciais 50.639 39.336 
Comerciais 2.657 2.222 
Industriais 149 148 
Utilidade Pública 348 334 
Poder Público 189 189 

Fonte: IAPRDES, 2019. 

Conforme dados disponibilizados no Caderno Estatístico (IPARDES, 2020)38, o abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, segundo algumas características (2010), estavam assim distribuídos no município de Colombo (Tabela 111). 

Tabela 111: Número de domicílios particulares permanentes, 2010. 
Características Nº de Domicílios 

Nº de domicílios particulares permanentes 63.630 
Abastecimento de água (Água canalizada) 63.348 
Esgotamento sanitário (Banheiro ou sanitário) 63.459 
Consulta: IBGE – Censo Demográfico – Dados da amostra. 
Nota: Posição dos dados, no site da fonte, 20/08/2014. 

Fonte: IPARDES, 2020. 

Conforme dados disponibilizados no Caderno Estatístico (IPARDES, 2020)39, o abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, segundo as categorias (2019), estavam assim distribuídos no município de Colombo (Tabela 112 e Tabela 113): 

Tabela 112: Abastecimento de Água segundo as categorias, 2019. 
Categorias Unidades Atendidas  Ligações 

Residenciais 79.478 61.907 
Comerciais 4.371 3.624 
Industriais 306 305 
Utilidade Pública 525 508 

 
38 IPARDES, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Caderno Estatístico. Disponível em: 
<http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=83400&btOk=ok>. Acesso: maio de 2020. 

 
39 IPARDES, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Caderno Estatístico. Disponível em: 
<http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=83400&btOk=ok>. Acesso: maio de 2020. 

 

http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=83400&btOk=ok
http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=83400&btOk=ok
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Categorias Unidades Atendidas  Ligações 
Poder Público 297 297 
Consulta: SANEPAR e Outras fontes de saneamento. 
Nota: As outras fontes de saneamento são: CAGEPAR, CASAN, DEMAE, Prefeitura 
Municipal, SAAE, SAAEM, SAEMA e SAMAE. 

Fonte: IPARDES, 2020. 

Tabela 113: Atendimento de Esgoto segundo as categorias, 2019. 
Categorias Unidades Atendidas  Ligações 

Residenciais 53.947 41.251 
Comerciais 2.739 2.288 
Industriais 162 162 
Utilidade Pública 356 342 
Poder Público 329 196 
Consulta: SANEPAR e Outras fontes de saneamento. 
Nota: As outras fontes de saneamento são: CAGEPAR, CASAN, DEMAE, Prefeitura Municipal, 
SAAE, SAAEM, SAEMA e SAMAE. 

Fonte: IPARDES, 2020. 

Consultado a Agência Nacional de Águas através site Atlas Brasil – Abastecimento Urbano de Água40 tem-se acesso a 
dados sobre a situação ode oferta de água e planejamento, entre outras, para os municípios brasileiros. Considerando o 
município de Colombo montou-se a Tabela 114. 

Tabela 114: Dados Oferta e demanda de água no município de Colombo. 
Dados do Município 
Município: Colombo, PR População Urbana (2007): 223.223 hab. Demanda Urbana (Cenário 2015): 807 L/s 
Prestador de Serviço: 
SANEPAR 

Situação do Abastecimento (2015): Requer novo 
manancial Sub-bacia hidrográfica: Alto Iguaçu 

Avaliação Oferta / Demanda Água 

Mananciais Sistema Participação no abastecimento 
do município 

Situação (até 
2015) Outros municípios atendidos 

Conjunto de Poços 
Colombo 

Conjunto de 
Poços KARST 50% Requer novo 

manancial --- 

Rio Iraí Sistema Iraí 41% Satisfatória Curitiba, Piraquara, Quatro Barras, 
Campina Grande do Sul , Pinais 

Rio Palmital ETA Palmital 9% Requer novo 
manancial --- 

Fonte: ANA, 2020. 

Consultando a Agência Nacional de Águas através do Sistema Nacional de Informações sobre recursos Hídricos41 tem-
se acesso ao Relatório de Esgotamento Sanitário Municipal da cidade de Colombo, PR (2017) com os seguintes 
resultados e projeções para os anos de 2013 e 2035 respectivamente (Tabela 115): 
  

 
40 ANA, Agência Nacional de Águas. Atlas brasil: Abastecimento Urbano de Água. Disponível em: 
<http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/Home.aspx>. Acesso em junho de 2020. 
41 SNIRH, Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Atlas Esgoto: Despoluição de Bacias Hidrográficas. 
Disponível em: http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/snirh-1/atlas-esgotos. Acesso em: Julho de 2020. 

http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/Home.aspx
http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/snirh-1/atlas-esgotos
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Tabela 115: Sistema de esgotamento sanitários (2013) e projeção (2035) no município de Colombo. 
Município UF Código IBGE 
Colombo Paraná 4105805 

População Urbana Prestador de serviço 
216.803 (2013) 270.365 (2035) Companhia de Saneamento do Paraná 

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013) 
Parcela dos 

Esgotos 
Índice de atendimento 

[%] 
Vazão 
[L/s] 

Carga Gerada [Kg 
DBO/dia] 

Carga Lançada [Kg 
DBO/dia] 

SEM coleta; 
SEM tratamento 32,8 9,4 3.841,4 3.841,4 

Soluções individuais 21,2 6,1 2.482,8 993,1 
COM coleta; 
SEM tratamento 0,0 0,0 0,0 0,0 

Com coleta; 
COM tratamento 46,0 13,2 5.383,2 886,8 

  28,7 11.707,4 5.721,3 
Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035) 

 
Carga orgânica [Kg 

DBO/dia] Índice de 
atendimento [%] 

Remoção de DBO 
(Análise preliminar) 

Requerimentos 
adicionais) 

Afluente Lançada 
Soluções 
individuais 1.460,0 584,0 10,0 

Solução conjunta 

Atenção para o 
fósforo SIM 

Estações de 
Tratamento 13.139,7 1.020,6 90,0 Atenção para o 

Nitrogênio NÃO 

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas 
Estações de tratamento existentes 
(2013) 

Estações de tratamento 
planejadas (2035) - preliminar 

 

ETE Colombo Sede 
ETE Marambaia 

ETE Atuba Sul 
ETE Colombo Sede 
ETE Marambaia 

 
Fonte: ANA, 2020. 

Mapeamento fornecido pela SANEPAR (2020) ilustra a rede de água e esgoto no Município de Colombo. (Figura 193 e 
Figura 194).  
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Figura 193: Rede distribuidora de água - Colombo. 

 
Fonte: Adaptado SANEPAR, 2020. 

Figura 194: Rede coletora de Esgoto - Colombo. 

 
Fonte: Adaptado SANEPAR, 2020. 
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4.1.4.5.1. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A ampliação do sistema de abastecimento, com a perfuração de novos poços, é a proposição para a solução na oferta 
de água. 
Os dados apresentados demostram que o município de Colombo ocupa uma posição de destaque dentro do cenário 
estadual e nacional. Mesmo assim 59% dos mananciais, considerando o rio Palmital e o conjunto de poços no município, 
requerem atenção na busca de novos pontos para abastecimento populacional. 
O manancial do rio Iraí responsável por 41% do abastecimento da água para o município de Colombo aprovisiona, ainda, 
outros municípios. Desta maneira deve-se entender não só o crescimento populacional da cidade de Colombo mas a 
expansão dos outros municípios atendidos por este sistema, considerada a necessidade de suprir a demanda hídrica 
para abastecimento. 
Os resultados calculados para o IQA e os apresentados nas análises laboratoriais das amostras coletadas presentam 
resultados que evidenciam a poluição por esgotamento sanitário e metais pesados, Estes indicadores trazem resultados 
cíclicos ao longo dos anos. 
De maneira positiva os dados disponibilizados demonstram que 100% da população urbana do município é atendida com 
o abastecimento de água e 73% da população urbana é atendida com esgotamento.  

4.1.5. Ruídos e Vibração 

Em conformidade com o TR do IAP para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, 
o diagnóstico de ruídos considerou uma metodologia amplamente utilizada, com priorização de pontos críticos, 
caracterizando a situação existente e contrapondo com uma situação futura que considere a implantação do projeto.  
Sendo de conhecimento comum, níveis elevados de ruídos e vibrações são passíveis de causarem danos à saúde 
humana, além de promover o afugentamento da fauna e a consequente degradação do meio ambiente. 
As metodologias empregadas neste diagnóstico estão de acordo com a Resolução CONAMA nº 001/90, Norma ABNT 
NBR 10.151:2000 Versão Corrigida: 2003, substituída pela Norma ABNT NBR 10.151:2019 e Normas Regulamentadoras 
– escola Nacional de Inspeção do Trabalho – ENIT, Inspeção do Trabalho. 

“As Normas Regulamentadoras (NR) são disposições complementares ao capítulo V da CLT, 
consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e 
trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de 
doenças e acidentes de trabalho. A elaboração/revisão das NR é realizada pelo Ministério do 
Trabalho adotando o sistema tripartite paritário por meio de grupos e comissões compostas por 
representantes do governo, de empregadores e de empregados”, ENIT, 2020. 

As atividades previstas para o empreendimento, em sua fase de instalação, apresentadas com maior detalhe no primeiro 
volume deste EIA (Capítulo 2 - Caracterização do Empreendimento), como mobilização de equipamentos, terraplenagem, 
cortes, aterros, exploração de jazidas, transporte de material, britagem, trabalhos na usina de asfalto, são capazes de 
aumentar os níveis de emissão de ruídos durante o período de obra. 
Entende-se para a fase de operação da rodovia que o aumento de tráfego é capaz de gerar níveis de ruídos indesejáveis 
e alterar a qualidade de vida da população. Citam-se as escolas os hospitais e igrejas, entre outros, como as instalações 
mais sensíveis aos níveis de pressão sonora próximos. No meio biótico a fauna silvestre é suscetível a ruídos excessivos 
capaz de causar o afugentamento. 
Registra-se que, além da percepção, as alterações psicológicas causadas por ruídos e vibrações, afetam o ser humano 
de forma e intensidade diferente. Neste contexto deve-se buscar a redução dos níveis de pressão sonora na fonte através 
de estudos de engenharia alinhados com a indústria automobilística. 
A adoção de medidas tais como tipo de pavimento, barreiras físicas, limitações de velocidade, contribuem na minimização 
da geração de ruídos e contribuem para a mitigação dos impactos causados. 
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4.1.5.1. Conceitos 

Para a determinação da interferência da pressão sonora no ambiente e em seu entorno é necessário o entendimento de 
definições e conceitos sobre o movimento ondulatório e propriedade das ondas sonoras nos meios físicos. 
Nesse sentido são apresentados conceitos de ruídos e vibrações e seus comportamentos em áreas urbanizadas, 
característica local encontrada para o Contorno Norte de Curitiba. 

4.1.5.1.1. RUÍDOS E VIBRAÇÕES  

O ruído é gerado pela variação da pressão ou da velocidade das moléculas no meio. Esta forma de energia é transmitida 
pela colisão das moléculas do meio, umas contra as outras, sucessivamente (GERGES, 2000). 
As vibrações dos corpos materiais são movimentos que frequentemente encontramos na natureza. Essas vibrações 
produzem os movimentos ondulatórios que quando se propaga em um meio dá origem a uma onda, essa onde pode ser: 
Transversal, Longitudinal, Mecânica e Eletromagnética. O Som é basicamente o efeito produzido por ondas mecânicas, 
longitudinais, tridimensionais capazes de impressionar o ouvido. O ruído surge quando a fonte emissora de som não vibra 
periodicamente (CALIXTO e RODRIGUES, 2004). 

“... Considera-se ruído o conjunto de sons susceptíveis de adquirir para o homem um caráter afetivo 
desagradável e/ou intolerável, devido, aos incômodos, à fadiga, à perturbação e não à dor que pode 
produzir” (Definição CEE, 1977 apud PEREIRA, 2009). 

As ondas de pressão sonora podem ser produzidas em qualquer material que tenha elasticidade. O som consiste, 
portanto, em ondas de pressão em um meio elástico. Quanto maior a pressão, mais intenso é o som. Quando o som se 
torna indesejável ele é classificado como barulho. Esta definição de barulho, como “som indesejável”, incorpora dois 
elementos inseparáveis do barulho: Preferência Opinativa (indesejável) e o Fenômeno Físico (som). A diferença 
fundamental entre barulho e som é o aspecto “indesejado”. A Classificação do barulho é, portanto, subjetiva (CALIXTO e 
RODRIGUES, 2004). 
De forma teórica o som se propaga em forma de ondas esféricas a partir de uma fonte pontual. O que pode dificultar este 
modelo são as presenças de obstáculos, na trajetória de propagação, e a não conformidade do meio, causada por ventos 
ou variações de temperatura (GERGES, 2000). 
A energia gerada pelas fontes sonoras sofre variações, sendo atenuada durante sua propagação ao ar livre devido a 
alguns fatores, tais como: distância percorrida, obstáculos (muros ou edifícios), tipo de solo, vegetação, absorção 
atmosférica, efeitos da temperatura, do vento, da umidade e precipitações (BRÜEL & KJÆR, 2000; GERGES, 2000 apud 
GUEDES, 2005). 
Com relação à distância percorrida pelo som, em campo livre, sem a influência do vento e do solo, o ruído emitido pelas 
fontes lineares e pontuais sofre atenuações de 3dB (rodovias) e 6dB, respectivamente, à medida que a distância fonte – 
receptor é duplicada (GUEDES, 2005). 
Quando se considera a distância e caracteriza-se a fonte do ruído, observa-se que a atenuação é proporcional. Para uma 
fonte pontual simples, a atenuação de 6 dB é observada quando se duplica a distância da fonte ao receptor. Se a fonte 
for linear (ex. rodovias) a atenuação passa a ser de 3 dB para cada duplicação da distância (GERGES, 2000). 
O Som sofre interferência de vários fatores, entre eles temos o vento que influencia quando o atrito com a superfície do 
solo reduz sua velocidade, próximo ao nível da terra, ocasionando distorção da frente de onda. As ondas sonoras que se 
encontram a favor do vento são refratadas em direção ao solo sem alterar o seu nível sonoro. Todavia, quando a 
propagação se dá em sentido contrário ao movimento do ar, as ondas se refratam para cima, gerando sombras acústicas 
e reduzindo o nível sonoro (NETO, 2002 apud GUEDES, 2005). 
GIANNINI et. al. (2011) informa que para se realizar uma medição sonora é natural que se classifique o ruído de acordo 
com a situação do ambiente acústico no momento da medição. Os autores dissertam que a Norma ISO 1996: Acoustics 
- Description and measurement of enviromental noise (1982) estabelece a representação do ruído ambiental, sendo este, 
formado por todas as fontes sonoras, situadas próximas ou afastadas (ruídos de tráfego, animais silvestres e domésticos, 
máquinas, entre outros). Já o ruído de fundo designa o nível sonoro medido quando a fonte específica não é audível e, 
algumas vezes, tem o valor de um parâmetro de ruído, tal como L90. Esta norma foi revista em 2003 e recentemente em 
2016. 
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A descrição do ruído ambiental é dada pelos: Nível de Pressão Sonora, o Nível de Intensidade Equivalente e os Níveis 
Estatísticos. (GIANNINI et. al., 2011). 
GERGES (2000) caracteriza o Nível de Pressão Sonora como a energia acústica total emitida pela fonte em uma unidade 
de tempo. (BRÜEL & KJÆR, 2000 apud NAGEM, 2004) completa dizendo que a potência sonora independe das 
características do ambiente e da distância ao receptor, sendo muito útil para a caracterização de fontes sonoras. 
De acordo com a Norma ISO 1996 o nível de pressão sonora equivalente (LAeq) contínuo ponderado na escala "A" 
representa o nível de um som contínuo (estacionário) que em um intervalo de tempo específico, possui a mesma energia 
sonora do som em estudo, cujo, o nível é variável no tempo. Desta maneira o LAeq representa o nível de ruído contínuo 
(fixo) ao qual as pessoas estão sujeitas, em várias situações, devido aos diversos tipos de ruído, sendo equivalente ao 
ruído original e variável, tornando-se o descritor sonoro mais importante (GIANNINI et. al., 2011). 
Em alguns estudos é desejável descrever uma situação sonora tanto pelo uso do LAeq como pela distribuição estatística 
dos níveis de pressão sonora ponderados em A. O nível estatístico representa o valor do nível de pressão sonora 
ponderado em "A" que foi excedido em uma porcentagem (N%) do intervalo de tempo considerado (GIANNINI et. al., 
2011). 
GERGES (2000) afirma que a análise estatística de ruído fornece informações valiosas com relação às causas do dano 
à audição. 
De acordo com BRÜEL & KJÆR, (2000 apud NAGEM, 2004), a análise de distribuição estatística dos níveis sonoros é 
uma ferramenta útil quando se avalia ruído. A análise não fornece apenas informações a respeito da variabilidade dos 
níveis sonoros, mas também se sobrepõe em várias normas como base para a avaliação de ruído de fundo. 
Os autores acima mencionados explicam que, por exemplo, para um L90, nível excedido em 90% do tempo de medição, 
é utilizado como indicador do nível sonoro do ruído de fundo, enquanto, que o L10 e L5 são em algumas vezes, utilizados 
para indicar o nível de eventos de ruído. 
GERGES (2000) complementa que os níveis L10 e L50 mantém, a mesma similaridade do nível L90 descrito por Bruel e 
KJaer, (2000), e que o nível L10 é mais usado para estudos de ruído ambiental (ruído de trânsito). 
CARVALHO42 (s/d) apresenta o termo intensidade sonora de duas maneiras. Quando considerada a propagação de uma 
onda do ponto de vista geométrico apenas tem-se o meio em forma de onda, se for considerado o ponto de vista físico 
tem-se a onda como uma propagação de energia. Assim a intensidade (I) de uma onda é definida como a média no tempo 
da quantidade de energia que é transportada pela onda, por unidade de área ao longo do tempo. O autor referenciado 
ainda esclarece que devido a grande gama de intensidades as quais o ouvido é sensível, torna-se conveniente a utilização 
de escala logarítmica para representar o nível de intensidade sonora. 

4.1.5.1.2. RUÍDOS EM ÁREAS URBANIZADAS 

O ruído ambiental é o resultado da combinação do ruído de todas as fontes sonoras presentes em determinado ambiente 
(GUEDES, 2005). 
A combinação de diversas fontes sonoras, tais como, alarmes, sirenes, atividades comerciais e serviços, templos 
religiosos, indústrias, obras de construção civil, e o trânsito de veículos automotores, tem elevado o nível de ruído urbano 
e contribuem para o surgimento de ambientes sonoros cada vez mais desagradáveis. Atualmente, a poluição sonora é 
considerada como um dos problemas ambientais que atinge ao maior número de pessoas, depois da poluição do ar e da 
água (World Health Organization apud GUEDES, 2005). 
Estudos apontam que a forma urbana influencia na propagação sonora ao ar livre e no ambiente sonoro urbano, através 
de suas características físicas e suas inter-relações, como, densidade construtiva, perfis de ruas, áreas verdes, disposição 
e forma das edificações, contribuindo para a qualidade acústica das cidades (GUEDES, 2005). 
KESSLER (1982 apud GUEDES, 2005), comenta que as fontes de ruído podem ser agrupadas em quatro principais 
categorias: (i) transporte (aéreo, rodoviário e ferroviário); (ii) indústria; (iii) construção civil; (iv) doméstico, e ressalta o 
transporte como a principal fonte de poluição sonora nas cidades por ser de caráter bastante difuso. Segundo o autor, a 

 
42 CARVALHO, Thomas. Ondas Sonoras. (s/d). Disponível em: <http://www.infoescola.com/fisica/ondas-sonoras/>. Acesso em 
março de 2020. 
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qualidade sonora das áreas próximas a aeroportos, rodovias e estradas de ferro é, profundamente, degradada em vista 
do ruído emitido por essas fontes que, em geral, se apresenta de maneira transitória. 
A literatura mostra que estudos realizados indicam o ruído do tráfego de veículos automotores como o principal 
responsável pelos altos níveis de poluição sonora em áreas urbanas devido ao crescente número de veículos em 
circulação nas ruas e avenidas (ARRUDA et al., 2000 apud GUEDES, 2005). 

4.1.5.1.3. NORMATIVA DE REFERÊNCIA 

Os dados secundários disponibilizados possuem seus estudos baseados em normativa vigente à época, cita-se a ABNT 
NBR 10.151/2000 versão corrigida 2003. Os dados primários apresentados neste documento estão apresentados na 
normativa mais recente (ABNT NBR 10.151/2019). 
Embora os níveis permissíveis não tenham sido alterados a nomenclatura, procedimentos e avaliações foram atualizadas.  
Para entendimento dos conceitos aplicados, níveis sonoros e resultados esperados, são apresentadas, a seguir, algumas 
das principais diferenças entre a norma ABNT NBR 10.151 de 2000 e a norma ABNT NBR 10.151 de 2019.  

• Título 
o ABNT NBR 10.151:2000 - Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 

comunidade – Procedimento; 
o ABNT NBR 10.151:2019 - Acústica – Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas 

– aplicação de uso geral. 

• Limites 
o Versão 2000 

 NCA (Nível Critério de Avaliação), sendo o nível de ruído ambiente mais elevado que o NCA, este 
passa a ser o novo limite; 

Tipo de áreas 
NCA Nível critério de 

avaliação para 
ambientes externos 

[dB(A)] 
 Diurno Noturno 
Áreas de sítios e fazendas 40 35 
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 
Área mista, predominantemente residencial 55 50 
Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 
Área mista, com vocação recreacional 65 55 
Área predominantemente industrial 70 60 

o Versão 2019 
 RLAeq (Limite de Pressão Sonora), o limite permanece fixo independentemente do valor do ruído 

ambiente. 

Tipo de áreas habitadas 
RLAeq Limites de 

níveis de pressão 
sonora [dB] 

 Diurno Noturno 
Áreas de residências rurais 40 35 
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 
Área mista predominantemente residencial 55 50 
Área mista com vocação de atividades comerciais e/ou administrativa 60 55 
Área mista com predominância de atividades culturais, lazer e turismo 65 55 
Área predominantemente industrial 70 60 
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• Horários 
o Versão 2000 e Versão 2019 - diurno das 7h às 22h, noturno das 22h às 7h, domingos e feriados o horário 

diurno inicia as 9h. 

• Indicadores 
o Versão 2000 

 Lc – Nível corrigido (som total); 
 Lra – Nível de ruído ambiente. 

o Versão 2019 
 LR – Nível corrigido (pode ser do som total (Ltot) ou som específico (Lesp); 
 Lra – Nível residual. 

• Correção por ruído ambiente, som residual para obtenção do específico 
o Versão 2000 

 Não se aplica. 
o Versão 2019 

 Equação para a obtenção do nível sonoro específico: 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 10. log (10
𝐿𝐿𝑡𝑡𝐿𝐿𝑡𝑡
10 −  10

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
10 ); 

 Ltot – Nível de pressão sonora do som total; 
 Lesp – Nível de pressão sonora do som específico (da fonte objeto de avaliação); 
 Lres – Nível de pressão sonora residual (que não tem a sua origem na fonte avaliada); 
 Se o Ltot for maior que o Lres em 3dB ou mais, o Lesp não poderá ser determinado com 

exatidão (o laudo se torna inconclusivo). 

• Monitoramento Ambiental 
o Versão 2000 

 Não contempla. 
o Versão 2019 

 Contempla um procedimento específico assim como indicadores de ruído de longo período Ld, Ln, 
Ldn ou Lden.. 

• Calibração 
o Versão 2000 

 Mínimo a cada 2 anos por laboratório acreditado RBC ou INMETRO (microfone e calibrador). 
o Versão 2019 

 Mínimo a cada 2 anos ou conforme recomendado pelo fabricante, realizada por laboratório 
acreditado RBC ou INMETRO; 

 Anexo com as informações mínimas que deve conter o certificado de calibração; 
 Caso a instrumentação atenda a versão anterior de normas IEC deve ser calibrado conforme a 

versão anterior. 

• Som impulsivo 
o Versão 2000 

 Definição fica a critério do técnico; 
 Percepção subjetiva do técnico; 
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 Lc = LAFmax + 5dB 
o Versão 2019 

 O som impulsivo deve estar ajustado conforme a definição da NBR 16.313; 
 O som deve se ajustar a definição de som impulsivo; Se LAFmax – LAeq ≥ 6dB; 
 LR = LAeq + KI; KI = 5dB 

• Som Tonal 
o Versão 2000 

 Percepção subjetiva do técnico; 
 Penalidade: Lc = LAeq + 5dB. 

o Versão 2019 
 Existirá a tonalidade se o valor do LAeq na banda de 1/3 de oitava de interesse, ultrapassar o valor 

das duas bandas adjacentes; 
 ≥ 15dB para bandas entre 25 e 125Hz; 
 ≥ 8dB para bandas entre 160 e 400Hz; 
 ≥ 5dB para bandas entre 500 e 10.000Hz; 
 Penalidade: LR = LAeq + KT; KT = 5dB. 

• Tonalidade Impulsividade Simultânea 
o Versão 2000 

 Lc adota o valor mais alto das duas correções. 
o Versão 2019 

 LR = LAeq + KI + KT 

4.1.5.2. Caracterização Regional 

O traçado do CNC está inserido por completo no município de Colombo/PR. Bairros densamente residenciais são 
observados no entorno do traçado, fruto da expansão do crescimento do lado norte da cidade de Curitiba em consonância 
com uma grande malha rodoviária (Figura 195). Dentre as principais rodovias listam-se: 

• PR-418 (Contorno Norte); 

• PR-417 (Rodovia da Uva); 

• BR-476 (Estrada da Ribeira); 

• BR-116 (Rodovia Regis Bittencourt). 
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Figura 195: Malha rodoviária do entorno do CNC.  

 
Fonte: Adaptado Google Earth, 2020. 
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4.1.5.2.1. ZONEAMENTO URBANO 

O zoneamento da área urbana onde está localizado o Contorno Norte de Curitiba é regrado pela Lei nº 875, de 16 de 
fevereiro de 2004, que institui o Plano Diretor do Município (PDM) de Colombo/PR.  
O PDM estabelece a política de desenvolvimento do município nos seus aspectos econômico, físico e social, que visa 
direcionar o futuro da cidade. Possui como objetivo o ordenamento territorial estabelecendo uma estratégia de mudança 
no sentido de obter melhoria de qualidade de vida da comunidade local, viabilizando o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade. 
No PDM, em seu Título III (Da Estruturação do Município), Capítulo II (Do Zoneamento Ambiental), versa-se sobre o 
zoneamento do município que visa garantir a ocupação equilibrada do território e o desenvolvimento não predatório. 
Com a finalidade de gestão, conforme PDM, o território do Município de Colombo está integrado conforme: 

I. Unidades de conservação, parques e áreas verdes; 
II. Zona de Desenvolvimento Rural - ZDR; 

• É a área no Município destinada a um aproveitamento sustentável pelo desenvolvimento de atividades 
agropecuárias, extrativas, turísticas, de pesca artesanal, de artesanato e/ou de apicultura, visando propiciar 
a melhoria nas condições de vida da população residente nos bairros, respeitando a cultura das comunidades 
tradicionais. 

III. Zonas de Uso Diversificado - ZUD; 

• É a área no Município destinada ao desenvolvimento de usos e atividades urbanos, voltada a otimizar a 
utilização da infraestrutura existente e atender às diretrizes de estruturação do Município. 
o Zonas de baixa densidade (ZUD 1); 

São aquelas cujas condições ambientais exigem controle no adensamento, destinando-se 
basicamente ao uso residencial e turístico. 

o Zonas de média densidade, com ocupação preferencialmente horizontal (ZUD 2); 
Valorização de área de concentração comercial para formação de subcentros. 

o Zonas de média densidade, com ocupação preferencialmente vertical (ZUD 3); 
Valorização de área de concentração comercial para formação de subcentros. 

o Zonas de alta densidade (ZUD 4). 
Implementação dos instrumentos indutores do desenvolvimento urbano previstos nesta Lei; 
Incentivo à criação de novas centralidades urbanas. 

IV. Zonas de Uso Predominantemente Industrial - ZUPI; 

• É a porção do território municipal que pode abrigar tanto atividades industriais quanto usos e atividades 
urbanos de baixa densidade. 

V. Zona de Preservação do Ambiente Cultural – ZPAC. 

• Subdividindo-se em ZPAC 1 e 2, é aquela que contém conjuntos arquitetônicos que por seu valor histórico e 
cultural devem ser preservados em seus aspectos paisagísticos, volumétricos e arquitetônicos, e 
corresponde à área central de Colombo e áreas de entorno. 

Não foi identificado no PDM o zoneamento em função dos níveis de ruídos e não existe por parte do poder público 
municipal o regramento em relação à níveis de ruídos permissíveis. Comenta-se que o PDM está em processo de revisão.  
A Figura 196 que segue apresenta o zoneamento do município de Colombo. 
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Figura 196: Zoneamento do Município de Colombo. 

 
Fonte: Lei nº 875 Plano Diretor Municipal, 2004. 

Em 2021 a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, apresenta um novo 
mapeamento do Zoneamento43 do Município de Colombo (Figura 197). 
 
  

 
43 http://portal.colombo.pr.gov.br/downloads/urbanismo/Mapa_de_Colombo_2021_Zoneamento.pdf 
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Figura 197: Zoneamento do Município de Colombo. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Colombo, 2021. 
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4.1.5.2.2. DELIMITAÇÃO POLÍTICA DOS BAIRROS E POPULAÇÃO 

Conforme o PDM de Colombo, o município possui 42 bairros, cuja disposição no município é apresentada na Figura 198, 
que segue.  

Figura 198: Bairros do município de Colombo 

 
Fonte: Lei nº 875 Plano Diretor Municipal, 2004. 

Dados disponibilizados pelo IBGE44, 2020, apresentam a unidade territorial do município de Colombo com uma área de 
197,793Km² (2018) e estima uma população de 243.726 pessoas, para o ano de 2019. 
Considerando a população do censo de 2010 (212.967 habitantes), percebe-se um incremento populacional em torno de 
14% no período. O mesmo censo determinou uma densidade populacional de 1.076,72 hab/Km². 
O IBGE disponibiliza, através do portal Sinopse por Setores,45 dados de densidade demográfica preliminar. A Tabela 116 
apresenta os dados para os bairros transpostos pela proposição do traçado. 
Nota-se o bairro de Guaraituba (Guabirotuba) com o maior percentual populacional em relação ao município, 
condensando pouco mais de 10% da população municipal. Por outro lado, os dados indicam que o bairro Paloma, com 
5,6% da população municipal apresenta a maior densidade demográfica com 6.445,94 hab/Km².  

 
44 Panorama. Disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/colombo/panorama>, acesso em março de 2020. 
45 Sinopse por Setores, IBGE. Disponível em: <censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st>, Acesso em março de 2020. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/colombo/panorama
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Tabela 116: Densidade Demográfica Preliminar – bairros sobrepostos pelo traçado. 

Plano 
Diretor 

Municipal 

Sinopse do Censo 2010 

Bairro 
Domicílio e População (2010) Pop. do bairro em 

relação ao município 
Densidade Demogr. 

Preliminar População Domicílio 
35 Santa Gema  612 215 0,28%  114,4 hab./Km² 
13 Colônia Faria 725 271 0,3% 177,52 hab./Km² 
9 Canguiri 3.307 1.143 1,6% 1.143,58 hab./Km² 

38 São Gabriel 17.130 5.424 8,0% 2.127,72 hab./Km² 
37 São Dimas 12.634 3.953 5,9% 3.235,88 hab./Km² 
14 Das Graças 4.188 1.380 2,0% 3.305,23 hab./Km² 
33 Roça Grande 18.224 5.729 8,6% 3.423,19 hab./Km² 
18 Guaraituba  22.233 7.123 10,4% 5.548,10 hab./Km² 
28 Paloma 11,883 3.802 5,6% 6.445,94 hab./Km² 

Fonte: Adaptado, IBGE, Sinopse por Setores, Censo 2010. 

A Figura 199 apresenta o posicionamento do traçado do CNC nos bairros transpostos. 

Figura 199: Bairros transpostos pelo traçado do CNC. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

Com estrutura produtiva, voltada quase que exclusivamente às atividades agrícolas nos moldes tradicionais, a 
urbanização do Estado do Paraná, na década de 1970, em conjunto com a criação da Região Metropolitana de Curitiba 
teve sua estrutura econômica alterada. (FIRKOWSKI, 2001 apud KATZINSKY, 2004). O estado do Paraná, nos anos 70, 
passou a ter uma linha entre o rural e o urbano fazendo com que um grande contingente da população do campo se 
dirigisse para a cidade de Curitiba. (KATZINSKY, 2004). 
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Completando o pensamento anterior, Moura (1998 apud KATZINSKY, 2004) afirma que: “A metropolização no Paraná 
caracteriza-se por descrever um processo intenso de concentração urbana peculiarizado por ter ocorrido num ritmo 
acelerado e num curto espaço de tempo, com o êxodo rural desenvolvendo o principal vetor convergente a Curitiba e 
adjacências.” 
A urbanização/estruturação da cidade de Curitiba teve como principais etapas as ações do poder público municipal 
definindo um zoneamento restringindo as classes mais abastardas, um sistema de transportes estruturados para estas 
classes e a inexistência da visão em conjunto de um planejamento para a Região Metropolitana de forma integrada. Estas 
ações juntamente com a chegada de grandes contingentes populacionais oriundos dos campos paranaenses contribuíram 
para a concentração, nos municípios próximos, entre eles Colombo, de camadas sociais de mais baixa renda. 
(FIRKOWSKI, 2001 apud KATZINSKY, 2004). 
Consultando dados do IBGE percebe-se que entre as décadas de 1980 e 2000 a população da Região Metropolitana de 
Curitiba dobrou de tamanho, muito em consequência das iniciativas do governo na promoção da industrialização do 
estado do Paraná e na criação da Cidade Industrial de Curitiba. O Plano Preliminar de Urbanismo, 1960, visava definir 
um planejamento orientado para a cidade de Curitiba e não contemplava nenhuma integração com os municípios vizinhos 
(KATZINSKY, 2004). 
FIRKOWSKI (2001 apud KATZINSKY, 2004) evidencia que os municípios da Região Metropolitana de Curitiba tem 
apresentado um crescimento populacional superior ao crescimento de Curitiba e que a ampliação da RMC, sem a 
obediência de critérios, apenas os políticos, integra realidades distintas que necessitariam de orientações diferenciadas 
para o planejamento, elencando os município com economia rural e os não urbanizados localizados além da mancha de 
aglomeração metropolitana. Destaca-se o município de Colombo que possui uma grande mancha urbana integrada a 
Curitiba e o restante, incluindo a sede municipal, fora da aglomeração contínua. 
A base de dados do (IBGE, 2000), mostra que os municípios do estado do Paraná sofreram redução de mais de 40% na 
população, enquanto na RMC apresentaram expressivas taxas de crescimento. Estando o município de Colombo entre 
os dez mais com taxa elevada de crescimento populacional (KATZINSKY, 2004).  
A prefeitura Municipal de Colombo tem elaborado um Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), datado de 
2014. Este documento refere-se a Etapa III – Estratégias de Ação. Baseado em leis federais e municipal o plano compõe 
diretrizes e objetivos definindo estratégias e linhas de ação que atendem às necessidades da habitação de interesse 
social. 
Dentre as diretrizes propostas listam-se: 

• Incentivar a regularização efetiva ao acesso à moradia, previstos no Estatuto das Cidades e na revisão do 
Plano Diretor Municipal; 

• Incentivar o uso de áreas dotadas de infraestrutura não utilizadas ou subutilizadas, inseridas na malha urbana 
com prioridade na utilização de terrenos de propriedade do Poder Público na implantação de projetos 
habitacionais de interesse social; 

• Criar programas que atendam à população considerando sua diversidade de organização, situação física e 
econômica, buscando tipologias de habitação visando o atendimento à todos, garantindo a sustentabilidade 
social; 

• Organizar o cadastro habitacional existente, facilitando o gerenciamento das famílias a serem beneficiadas. 
Dentre as ações previstas listam-se: 

• Atualização e Recadastramento do Cadastro Habitacional visando a sistematização no cruzamento de dados 
e informações com demais setores da administração pública; 

• Viabilização para Produção de Lotes através da reserva e disponibilidade de áreas públicas; 

• Elaboração e Implantação de Panos Municipais integrados ao PLHIS com a intenção de oferecer melhores 
condições de habitação a população, através de um planejamento integrado; 

• Utilização de Instrumentos da Política Urbana previstos no Estatuto da Cidade, harmonizando as políticas e 
diretrizes previstas no Estatuto da Cidade e o Plano Diretor; 

Por fim o PLHIS busca através de programas e ações a resolução do déficit habitacional quantitativo e qualitativo com 
prioridade às famílias de interesse social apresentadas nos assentamentos precários. 
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4.1.5.2.3. PONTOS NOTÁVEIS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 

Na definição da rede de monitoramento busca-se, na medição dos níveis sonoros aqueles que possuem capacidade de 
impactar não somente os colaboradores, mas aqueles com potencial de agredir a população lindeira e a fauna do entorno. 
Na escolha devem ser identificados pontos próximos suscetíveis a variações sonoras que possuem relevantes aspectos 
de risco considerando todas as etapas de obra. Entende-se estes pontos como notáveis e dentre eles destacam-se as 
escolas, os templos religiosos, bibliotecas, hospitais entre outros. 
Destaca-se na Tabela 117 os pontos notáveis incluídos na AID (meio físico), na cor vermelha, que distam até 250m do 
eixo do traçado proposto aos quais comporão os pontos a serem mensurados os atuais níveis sonoros. Os demais 
possuem distanciamento superior e entende-se que os níveis sonoros gerados na obra não irão afeta-los conforme 
descreve Guedes (2005) que em campo livre, sem a influência do vento e do solo, o ruído emitido pelas fontes lineares e 
pontuais sofre atenuações de 3dB (rodovias) e 6dB, respectivamente, à medida que a distância fonte – receptor é 
duplicada (GUEDES, 2005). 

Tabela 117: Pontos notáveis na AID meio físico 
Bairros Identificação Ponto Latitude Longitude 

Canguiri 

Igreja 
Espaço Graciosa 25°22'35.55"S 49°07'40.01"O 
IGAUH 25°22'24.48"S 49°07'28.23"O 
Congregação Cristã no Brasil 25°22'25.03"S 49°07'31.36"O 

Escola 
Municipal Padre Angelo Alegrini 25°22'34.82"S 49°07'32.39"O 
CMI Tia Sula 25°22'40.54"S 49°07'42.89"O 

Saúde Clínica Médica e Psicologia de Trânsito Imperatriz 25°22'37.46"S 49°07'33.74"O 

Colônia 
Faria Igreja 

Paróquia Nossa Senha da Saúde 25°21'18.25"S 49°080'8.74"O 
Templo Natural das Águas 25°21'11.04"S 49°08'49.79"O 

Paloma Escola Centro Educacional Infantil Futuros 25°21'03.02"S 49°09'29.96"O 

Guaraituba 
Igreja 

Capela Nossa Senhora da Luz 25°20'34.55"S 49°09'53.69"O 
Congregação Cristã Povo de Deus 25°20'36.09"S 49°09'42.51"O 
Assembleia de Deus 25°20'36.91"S 49°09'45.64"O 
Comunidade Cristã Deus de Maravilhas 25°20'37.37"S 49°09'43.06"O 
Pentecostal Deus é Amor 25°20'38.11"S 49°09'39.30"O 
12ª IEQ - Igreja do Evangelho Quadrangular 25°20'39.49"S 49°09'37.02"O 
Bola de Neve Colombo 25°20'58.39"S 49°09'57.03"O 
Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias 25°20'59.11"S 49°09'46.61"O 

Saúde Unidade de Saúde da Família - Jd. Guilhermina 25°21'01.02"S 49°09'40.81"O 
Escola Faculdade Fael Colombo 25°20'53.41"S 49°10'34.27"O 

Das Graças 
Igreja 

Visão Missionária 25°20'29.07"S 49°10'16.14"O 
IASD Jd. das Graças 25°20'32.01"S 49°10'08.44"O 
Renovação em Cristo 25°20'33.44"S 49°10'07.50"O 
Capela das Graças 25°20'33.06"S 49°10'04.41"O 

Escola Profa. Lia 25°20'36.51"S 49°10'17.67"O 

São Gabriel 

Igreja 
Capela Santo Antônio 25°20'32.30"S 49°10'53.26"O 
Reformada em Colombo 25°20'22.87"S 49°11'23.72"O 
Evangélica Assembleia de Deus 25°20'11.18"S 49°12'32.39"O 

Escola 
Municipal Santa Fé 25°20'06.32"S 49°12'28.60"O 
Centro de Educação Infantil Primeiros Passos 25°20'20.89"S 49°11'16.24"O 
Municipal Jardim Guarujá 25°20'26.04"S 49°10'49.89"O 
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Bairros Identificação Ponto Latitude Longitude 

Roça 
Grande 

Igreja 

Salão do Reino das Testemunhas de Jeová 25°20'38.27"S 49°13'03.33"O 
Assembleia de Deus 25°20'38.89"S 49°12'58.81"O 
Primeira Igreja Batista de Colombo 25°20'37.83"S 49°12'59.54"O 
Batista Shalon Colombo 25°20'47.24"S 49°13'14.94"O 
Congregação Cristã no Brasil 25°20'41.72"S 49°13'34.96"O 
Evangélica Avivamento da fé 25°20'40.22"S 49°13'31.86"O 

Escola 
Municipal Vitório M. Franceschi 25°20'47.17"S 49°13'20.51"O 
Colégio Ágape 25°20'46.20"S 49°13'16.74"O 
Municipal João Batista Stocco 25°20'38.48"S 49°12'32.00"O 

Fonte: MPB Engenharia, 2020. 

4.1.5.3. Estudos Realizados 

Em agosto de 2012, estudos realizados pela empresa Consiliu Meio Ambiente e Projetos Ltda. para o projeto Contorno 
Norte de Curitiba, entregues ao IBAMA, definiu a Área de influência Direta (AID) do empreendimento como o espaço 
territorial de amostragem dos níveis de pressão sonora avaliados. Definiu também o zoneamento, em virtude das 
características regionais observadas in situ para a definição do nível critério de avaliação NCA disponível na normativa 
vigente (ABNT NBR 10.151/2000). 
Como metodologia a empresa adotou o monitoramento de 21 pontos amostrais definidos como acessíveis e 
representativos dos níveis sonoros, com medições de 5 minutos em cada ponto nas medições diurnas, objetivando a 
caracterização do chamado “nível de ruído ambiente (Lra46)” e abranger o entorno de forma satisfatória. 
A metodologia também considerou o levantamento de ruído noturno nos 21 pontos amostrais, cujo tempo de medição foi 
de 60 segundos nos pontos de menor circulação de veículos e pessoas. Manteve-se a medição de 5 minutos no período 
noturno em 4 pontos dos 21 pontos. 
Os pontos amostrais estão listados na Tabela 118 e apresentados na Figura 200 . 

Tabela 118: Nível Critério de Avaliação (NCA) definidos para os pontos monitorados. 
Ponto Zoneamento Tipo de áreas (ABNT NBR 10.151:2000) 

OHL 01R CICS Área Predominantemente Industrial 
OHL 02R CEUT Área mista, predominantemente residencial 
OHL 03R ZCVS III Área mista, predominantemente residencial 
OHL 04R ZOO III Área mista, predominantemente residencial 
OHL 05R ZOO I Área mista, predominantemente residencial 
OHL 06R ZCVS III Área mista, predominantemente residencial 
OHL 07R ZUD-3 Área mista, com vocação comercial e administrativa 
OHL 08R Z – EMBRAPA (ZUD 1) Área mista, predominantemente residencial 
OHL 09R ZUD-3 Área mista, com vocação comercial e administrativa 
OHL 10R ZUD-3 Área mista, com vocação comercial e administrativa 
OHL 11R ZUD-1 Área mista, predominantemente residencial 
OHL 12R ZUD-1 Área mista, predominantemente residencial 
OHL 13R ZDR Área de sítios e fazendas 
OHL 14R ZUD-1 Área mista, predominantemente residencial 

 
46 Lra – Nível de pressão sonora equivalente ponderado em “A”, no local e horário considerados Área mista, predominantemente 
residencial, na ausência do ruído gerado pela fonte sonora em questão, (ABNT NBR 10.151:2000) 
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Ponto Zoneamento Tipo de áreas (ABNT NBR 10.151:2000) 
OHL 15R ZUD-1 Área mista, predominantemente residencial 
OHL 16R ZUD-1 Área mista, predominantemente residencial 
OHL 17R ZUPI-2 Área predominantemente industrial 
OHL 18R ZUPI-2 Área predominantemente industrial 
OHL 19R ZUD-1 Área mista, predominantemente residencial 
OHL 20R ZUD-1 Área mista, predominantemente residencial 
OHL 21R ZUD-1 Área mista, predominantemente residencial 

Fonte: EIA/RIMA – Contorno Norte de Curitiba/PR, 2012. 

Figura 200: Pontos de Monitoramento de Níveis de Pressão Sonora. 

 
Fonte: EIA/RIMA – Contorno Norte de Curitiba/PR, 2012. 

O traçado do empreendimento estudado em 2012 apresenta diferenças em comparação ao traçado objeto deste Estudo 
de Impacto Ambiental, contudo, dos 21 pontos diagnosticados, servirão de aporte neste documento.  

Os dados mensurados e apresentados no estudo de 2012 estão apresentados na Tabela 119 e Figura 201 para o período 
diurno e Tabela 120 e Figura 202 para o período noturno. Estão destacados os pontos mensurados cuja localização está 
na AID do presente EIA. 
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Tabela 119: Resultados para o monitoramento Diurno. 
Ponto Dia / Hora (Diurno) Tempo de amostragem [s] LAeq LA(máx) LA(mín) NCA 

OHL 01R 11/12/07---15:15:43 300 70,6 82,9 59,9 70,0 
OHL 02R 11/07/12---11:42:31 300 63,5 77,9 51,8 55,0 
OHL 03R 11/07/12---12:16:45 300 40,9 54,2 33,4 55,0 
OHL 04R 11/07/12---12:33:18 300 61,7 83,0 31,6 55,0 
OHL 05R 11/07/12---12:43:11 300 54,3 69,8 32,6 55,0 
OHL 06R 11/07/12---12:58:04 300 54,4 71,9 33,7 55,0 
OHL 07R 11/07/12---13:11:05 300 54,6 74,3 36,8 60,0 
OHL 08R 11/07/12---13:30:03 300 72,0 92,1 37,7 55,0 
OHL 09R 11/12/07---16:32:42 300 43,7 59,7 38,5 60,0 
OHL 10R 11/12/07---16:44:30 300 64,9 76,1 47,0 60,0 
OHL 11R 11/07/13---15:16:57 300 64,9 79,3 47,0 55,0 
OHL 12R 11/07/13---15:06:00 300 39,2 57,0 33,5 55,0 
OHL 13R 11/07/13---15:46:25 300 56,3 83,0 30,5 40,0 
OHL 14R 11/07/13---16:04:10 300 56,7 76,2 32,4 55,0 
OHL 15R 11/07/13---16:16:02 300 70,5 95,4 32,7 55,0 
OHL 16R 11/07/13---16:34:55 300 59,3 77,0 37,2 55,0 
OHL 17R 11/07/13---16:51:55 300 57,5 77,5 32,7 70,0 
OHL 18R 11/07/13---17:03:05 300 62,2 82,6 35,8 70,0 
OHL 19R 11/07/13---17:31:54 300 39,7 53,7 33,6 55,0 
OHL 20R 11/07/13---17:48:47 300 72,0 94,3 46,7 55,0 
OHL 21R 11/07/13---18:13:52 300 69,6 88,7 51,3 55,0 

Fonte: EIA/RIMA – Contorno Norte de Curitiba/PR, 2012. 

Figura 201: Representação gráfica - níveis de pressão sonora mensurados em período diurno. 

 
Fonte: Adaptado EIA/RIMA – Contorno Norte de Curitiba/PR, 2012. 
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Tabela 120: Resultado para o monitoramento Noturno. 
Ponto Dia / Hora (Noturno) Tempo de amostragem [s] LAeq LA(máx) LA(mín) NCA 

OHL 01R 11/07/20---20:27:30 300 68,6 78,5 54,0 60,0 
OHL 02R 11/07/20---20:39:01 300 62,8 74,1 53,7 50,0 
OHL 03R 11/07/20---20:56:44 60 46,7 59,5 43,7 50,0 
OHL 04R 11/07/20---21:08:59 60 40,4 44,6 39,0 50,0 
OHL 05R 11/07/20---21:25:00 60 39,3 43,7 37,2 50,0 
OHL 06R 11/07/20---21:33:40 60 40,7 47,2 37,2 50,0 
OHL 07R 11/07/20---21:43:17 60 51,9 64,1 42,5 55,0 
OHL 08R 11/07/20---21:53:29 300 68,4 89,3 42,7 50,0 
OHL 09R 11/07/20---22:08:38 60 40,7 49,0 38,4 55,0 
OHL 10R 11/07/20---22:15:56 300 65,8 80,5 50,6 55,0 
OHL 11R 11/07/20---22:28:54 60 61,5 72,9 46,9 50,0 
OHL 12R 11/07/20---23:04:09 60 40,1 54,3 35,3 50,0 
OHL 13R 11/07/20---23:23:50 60 40,9 50,3 32,9 35,0 
OHL 14R 11/07/20---23:31:49 60 38,2 53,0 34,9 50,0 
OHL 15R 11/07/20---23:41:26 60 37,9 45,0 36,0 50,0 

OHL 16R 
11/07/20 --23:52 
(resultado anotado 
em campo) 

60 39,0 45,0 36,0 50,0 

OHL 17R 11/07/21---00:03:38 60 35,1 42,0 33,5 60,0 
OHL 18R 11/07/21---00:24:30 60 36,5 55,3 32,5 60,0 
OHL 19R 11/07/21---00:17:57 60 35,4 52,8 33,0 50,0 
OHL 20R 11/07/21---00:33:58 300 56,9 76,4 35,9 50,0 
OHL 21R 11/07/21---00:47:49 300 57,2 71,8 37,8 50,0 

Fonte: EIA/RIMA – Contorno Norte de Curitiba/PR, 2012. 

Figura 202: Representação gráfica - níveis de pressão sonora mensurados em período noturno 

 
Fonte: Adaptado EIA/RIMA – Contorno Norte de Curitiba/PR, 2012. 
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4.1.5.4. Diagnóstico Primário de Ruídos 

Para a campanha ocorrida em agosto de 2021 considerou-se 21 pontos, com avaliação dos níveis de pressão sonora em 
período diurno e noturno. 
A amostragem ocorreu em tempo de 5 minutos com intervalo de integração de 1 segundo. 
Foram subtraídas das medições os níveis sonoros influenciados pela presença do operador do equipamento, tais como 
os sons produzidos por animais domésticos (cachorros), conversas entre lindeiros/transeuntes direcionadas ao mesmo, 
ou eventos sem referência com o cotidiano local, tais como fogos de artifícios. 
A escolha dos pontos tomou como base as medições pretéritas já realizadas. 
A definição do limite de níveis de pressão sonora em função dos tipos de áreas habitadas e do período baseou-se no 
Mapa de Zoneamento Municipal apresentado no Plano Diretor (Figura 196), e no mapeamento mais recente (Figura 197) 
disponibilizado pela Prefeitura de Colombo (Tabela 121).
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Tabela 121: Localização dos pontos de levantamento dos níveis de pressão sonora – Colombo/PR. 

Ponto 

Coordenada UTM 
Zona (22J) 

Plano Diretor 
[ 2004 ] 

Prefeitura 
[ 2021 ] 

ABNT NBR 10151 
[ RLAeq ] 

Escritório Campo Lei nº 875/2004 Bairro Sistema 
Ambiental Zoneamento Bairro Zoneamento Diurno Noturno 

R 01 Long. 688005.71 m E 
Lat. 7192623.58 m S 

Long. 688081 m E 
Lat. 7192635 m S 

Zona Uso de 
Diversificado 1 

ZUD 1 
Canguiri APA do 

Iraí 
Unidade de 

Conservação Canguiri Unidade de 
Conservação 50 45 

R 02 Long. 686705.93 m E 
Lat. 7193667.79 m S 

Long. 686709 m E 
Lat. 7193671 m S 

Zona Uso de 
Diversificado 1 

ZUD 1 

Colônia 
Farias 

APA do 
Iraí 

Unidade de 
Conservação 

Colônia 
Faria 

Unidade de 
Conservação 50 45 

R 03 Long. 685438.80 m E 
Lat. 7195284.48 m S 

Long. 685444 m E 
Lat. 7195286 m S 

Zona Uso de 
Diversificado 3 

ZUD 3 
Paloma - Zona Uso de 

Diversificado 3 Paloma Zona Uso de 
Diversificado 3 60 55 

R 04 Long. 685176.44 m E 
Lat. 7195662.95 m S 

Long. 685178 m E 
Lat. 7195657 m S 

Zona de Uso 
Predominantemente 

Industrial I 
ZUPI 1 

Guaraituba - 
Zona de Uso 

Predominantemente 
Industrial 1 

Guaraituba 
Zona de Uso 

Predominantemente 
Industrial 1 

70 60 

R 05 Long. 684293.57 m E 
Lat. 7195383.96 m S 

Long. 684322 m E 
Lat. 7195383 m S 

Zona de Uso 
Predominantemente 

Industrial I 
ZUPI 1 

Guaraituba - 
Zona de Uso 

Predominantemente 
Industrial 1 

Guaraituba 
Zona de Uso 

Predominantemente 
Industrial 1 

70 60 

R 06 Long. 683925.15 m E 
Lat. 7195620.41 m S 

Long. 683930 m E 
Lat. 7195604 m S 

Zona Uso de 
Diversificado 1 

ZUD 1 

Das 
Graças - Zona Uso de 

Diversificado 1 
Das 

Graças 
Zona Uso de 

Diversificado 1 50 45 

R 07 Long. 683119.84 m E 
Lat. 7196180.45 m S 

Long. 683137 m E 
Lat. 7196168 m S 

Zona Uso de 
Diversificado 1 

ZUD 1 

São 
Gabriel - Zona Uso de 

Diversificado 1 
São 

Gabriel 
Zona Uso de 

Diversificado 1 50 45 

R 08 Long. 681925.45 m E 
Lat. 7196534.30 m S 

Long. 681898 m E 
Lat. 7196520 m S 

Zona de Uso 
Predominantemente 

Industrial I 
ZUPI 2 

São 
Gabriel - 

Zona de Uso 
Predominantemente 

Industrial 2 
São 

Gabriel 
Zona de Uso 

Predominantemente 
Industrial 1 

70 60 

R 09 Long. 680531.32 m E 
Lat. 7196497.08 m S 

Long. 680532 m E 
Lat. 7196526 m S 

Zona Uso de 
Diversificado 1 

São 
Gabriel - Zona Uso de 

Diversificado 1 
São 

Gabriel 
Zona Uso de 

Diversificado 1 50 45 
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Ponto 

Coordenada UTM 
Zona (22J) 

Plano Diretor 
[ 2004 ] 

Prefeitura 
[ 2021 ] 

ABNT NBR 10151 
[ RLAeq ] 

Escritório Campo Lei nº 875/2004 Bairro Sistema 
Ambiental Zoneamento Bairro Zoneamento Diurno Noturno 

ZUD 1 

R 10 Long. 679376.63 m E 
Lat. 7195834.76 m S 

Long. 679391 m E 
Lat. 7195837 m S 

Zona Uso de 
Diversificado 3 

ZUD 3 

Roça 
Grande  Zona Uso de 

Diversificado 3 
Roça 

Grande 
Zona Uso de 

Diversificado 3 60 55 

R 11 Long. 679161.94 m E 
Lat. 7196138.94 m S 

Long. 679142 m E 
Lat. 7196158 m S 

Zona Uso de 
Diversificado 3 

ZUD 3 

Roça 
Grande  Zona Uso de 

Diversificado 3 
Roça 

Grande 
Zona Uso de 

Diversificado 3 60 55 

R 12 Long. 682372.70 m E 
Lat. 7196347.77 m S 

Long. 682363 m E 
Lat. 7196350 m S 

Zona Uso de 
Diversificado 1 

ZUD 1 

São 
Gabriel  Zona Uso de 

Diversificado 1 
São 

Gabriel 
Zona Uso de 

Diversificado 1 50 45 

R 13 Long. 686564.19 m E 
Lat. 7192385.29 m S 

Long. 686593 m E 
Lat. 7192394 m S 

Zona de Uso 
Predominantemente 

Industrial I 
ZUPI 1 

Rincão - 
Zona de Uso 

Predominantemente 
Industrial 1 

Rincão 
Zona de Uso 

Predominantemente 
Industrial 1 

70 60 

R 14 Long. 688273.08 m E 
Lat. 7192382.63 m S 

Long. 688278 m E 
Lat. 7192384 m S 

Zona Uso de 
Diversificado 1 

ZUD 1 
Canguiri APA do 

Iraí 
Unidade de 

Conservação Canguiri Unidade de 
Conservação 50 45 

R 15 Long. 688677.69 m E 
Lat. 7192643.36 m S 

Long. 688693 m E 
Lat. 7192647 m S 

Zona Uso de 
Diversificado 1 

ZUD 1 
Canguiri APA do 

Iraí 
Unidade de 

Conservação Canguiri Unidade de 
Conservação 50 45 

R 16 Long. 687216.96 m E 
Lat. 7193666.65 m S 

Long. 687210 m E 
Lat. 7193666 m S 

Zona Uso de 
Diversificado 1 

ZUD 1 

Colônia 
Farias 

APA do 
Iraí 

Unidade de 
Conservação 

Colônia 
Faria 

Unidade de 
Conservação 50 45 

R 17 Long. 687192.74 m E 
Lat. 7194515.50 m S 

Long. 687178 m E 
Lat. 7194502 m S 

Zona Uso de 
Diversificado 1 

ZUD 1 

Colônia 
Farias 

APA do 
Iraí 

Unidade de 
Conservação 

Colônia 
Faria 

Unidade de 
Conservação 50 45 

R 18 Long. 682577.87 m E 
Lat. 7196709.76 m S 

Long. 682555 m E 
Lat. 7196725 m S 

Zona Uso de 
Diversificado 1 

ZUD 1 

Santa 
Gema - Zona Uso de 

Diversificado 1 
Santa 
Gema 

Zona Uso de 
Diversificado 1 50 45 
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Ponto 

Coordenada UTM 
Zona (22J) 

Plano Diretor 
[ 2004 ] 

Prefeitura 
[ 2021 ] 

ABNT NBR 10151 
[ RLAeq ] 

Escritório Campo Lei nº 875/2004 Bairro Sistema 
Ambiental Zoneamento Bairro Zoneamento Diurno Noturno 

R 19 Long. 681282.13 m E 
Lat. 7196549.92 m S 

Long. 681287 m E 
Lat. 7196537 m S 

Zona de Uso 
Predominantemente 

Industrial I 
ZUPI 2 

São 
Gabriel - 

Zona de Uso 
Predominantemente 

Industrial 2 
São 

Gabriel 
Zona de Uso 

Predominantemente 
Industrial 1 

70 60 

R 20 Long. 680249.40 m E 
Lat. 7196197.63 m S 

Long. 680242 m E 
Lat. 7196228 m S 

Zona Uso de 
Diversificado 1 

ZUD 1 

São 
Gabriel - Zona Uso de 

Diversificado 1 
São 

Gabriel 
Zona Uso de 

Diversificado 1 50 45 

R 21 Long. 683731.59 m E 
Lat. 7195300.62 m S 

Long. 683741 m E 
Lat. 7195307 m S 

Zona Uso de 
Diversificado 1 

ZUD 1 
Guaraituba - Zona Uso de 

Diversificado 1 Guaraituba Zona Uso de 
Diversificado 1 50 45 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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4.1.5.4.1. CONDIÇÕES AMBIENTAIS 

Tendo em vista que, o som propagado ao ar livre sofre atenuação devido a diversos fatores, como a vegetação, a variação 
de temperatura e o efeito do vento consideraram-se as condições do tempo nos períodos e locais das medições. 
A meteorologia tem por objetivo obter conhecimentos relativos ao tempo. Os conhecimentos dos fenômenos 
meteorológicos são fruto de estudos realizados a partir das observações, experiências e métodos científicos de análise. 
Desta maneira, a observação meteorológica é uma avaliação ou uma medida de um ou vários parâmetros meteorológicos. 
Quando adquiridas por um observador sem a ajuda de algum tipo de instrumento de medição, as observações são ditas 
sensoriais. Quando realizadas através de instrumentos meteorológicos as observações são chamadas de medições 
meteorológicas (INMET, 2021)47. 
Uma Estação Automática do INMET coleta, de minuto a minuto, as informações meteorológicas (temperatura, umidade, 
pressão atmosférica, precipitação, direção e velocidade dos ventos, radiação solar) representativas da área em que está 
localizada. A cada hora, estes dados são integralizados e disponibilizados para serem transmitidos, via satélite ou 
telefonia celular, para a sede do INMET, em Brasília. O conjunto dos dados recebidos é validado, através de um controle 
de qualidade e armazenado em um banco de dados (INMET, 2011)48. 
Nos dias e horários da avaliação do nível de pressão sonora os dados de temperatura, umidade, velocidade e direção 
dos ventos foram obtidos através das planilhas disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, através 
da Estação Automática de “B806 - Colombo” a mais próxima da área do empreendimento. 
Analisando os dados disponibilizados pelo INMET (Figura 204 a Figura 207) avaliou-se as condições meteorológicas no 
momento das medições a fim de identificar sua interferência durante a coleta de dados. Os valores obtidos foram 
comparados segundo a Escala de Beaufort (Figura 203), que quantifica os ventos e indica suas consequências.  
Comparando os dados disponibilizados pelo INMET com as referências, segundo a escala Beaufort, verifica-se que nos 
dias de avaliação dos níveis de pressão sonora, dias 17 a 20 de agosto de 2021, não houve interferência do vento e da 
chuva durante a coleta de dados. 
  

 
47 INMET, INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. Sobre a Meteorologia, Disponível em: <https://portal.inmet.gov.br/sobre-

meteorologia>, Acesso em: setembro de 2021. 
48 INMET, INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. Nota Técnica nº 001/2011/SEGER/LAIME/CSC/INMET, Disponível em: 

<http://www.cemtec.ms.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/Nota_Tecnica-Rede_estacoes_INMET.pdf>, Acesso em: setembro 
de 2021. 
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Figura 203: Escala Beaufort. 

 
Fonte: Marinha do Brasil, 2021. 
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Figura 204: Condições Meteorológicas – 17/08/2021. 

  

  
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 205: Condições Meteorológicas – 18/08/2021. 

  

  
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 206: Condições Meteorológicas – 19/08/2021. 

  

  
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 207: Condições Meteorológicas – 20/08/2021. 

  

  
Fonte: MPB Engenharia, 2021.  
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4.1.5.4.2. RESULTADOS 

Em conformidade com a norma ABNT NBR 10.151/2019 Versão Corrigida 2020, os dados coletados em campo foram 
tratados em escritório. 
As medições ocorreram em período diurno e noturno nos pontos apresentados na Tabela 121, sem a proximidade com 
barreiras que pudessem permitir a reflexão do som. No medidor integrador de nível sonoro adotou-se o uso de proteção 
para o microfone com o intuito de prevenir a ação dos ventos. Como já mencionado, foram realizados os registros dos 
níveis de pressão sonora, em dB em períodos de 5 (cinco) minutos em cada ponto, com intervalo de integração de 1 (um) 
segundo.  
Como parte da observação, foram realizadas anotações de ações que compõem o som ambiente, tais como 
movimentação de veículos, pedestres, animais domésticos e silvestres e atividades antrópicas. 
Baseando-se na caracterização do zoneamento e nas observações em campo determinou-se o Limite de Nível de 
Pressão Sonora (RLAeq), expresso em dB, para cada ponto Tabela 121. 
Para evidenciar o ponto, identifica-se com imagens fotográficas do momento da avaliação, apresentando o dia, a hora, 
as coordenadas UTM e o município. 
Fez-se uso dos Métodos Simplificado e Detalhado, conforme descrito na norma ABNT NBR 10151:2019 Versão Corrigida 
2020. 
Os resultados apresentam os níveis sonoros de RLAeq LR, LAeq,T, LAFmax, LAFmin e os níveis estatísticos L10, L50 e L90. 
A Tabela 122 apresenta as datas, horas de início e percepções observadas durante as avaliações dos níveis de pressão 
sonora para os pontos elencados e, na sequência, são apresentados os mapeamentos de localização dos locais 
avaliados.   

Tabela 122: Percepção sonora durante a coleta de dados. 

Ponto Data Hora Atividade Característica do entorno 

Referências sonoras 
subtraídas do cálculo 
final do Nível 
Equivalente de Pressão 
Sonora 

R 01 20/08 09:05:03 
Fluxo de veículos na Rodovia 
Régis Bittencourt e na Via 
marginal. 

Núcleo populacional (Comercial e 
industrial). 
Marginal à Rodovia Regis 
Bitencourt. 
Via de circulação marginal 

 

R 01N 19/08 23:19:00 
Fluxo de veículos na Rodovia 
Régis Bittencourt e na Via 
marginal. 

Núcleo populacional (Comercial e 
industrial). 
Marginal à Rodovia Regis 
Bitencourt. 
Via de circulação marginal 

 

R 02 19/08 10:22:00 

Fluxo de veículos local. 
Animais silvestres e domésticos. 
Ruídos subestação de energia 
elétrica. 

Núcleo populacional (residencial). 
Via de circulação (Rua Florindo 
Trevisan, chão batido) 

Buzina 

R 02N 19/08 22:13:00 

Fluxo de veículos local. 
Animais silvestres e domésticos. 
Ruídos subestação de energia 
elétrica. 

Núcleo populacional (residencial). 
Via de circulação (Rua Florindo 
Trevisan, chão batido) 

 

R 03 18/08 10:11:00 
Animais silvestres e domésticos. 
Circulação de veículo em vias 
próximas, asfaltadas. 

Núcleo populacional (residencial 
e comercial). 
Rua Cornélio Procópio 
pavimentada (Asfalto). 
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Ponto Data Hora Atividade Característica do entorno 

Referências sonoras 
subtraídas do cálculo 
final do Nível 
Equivalente de Pressão 
Sonora 

R 03N 18/08 23:44:21 

Animais domésticos. 
Avião. 
Circulação de veículo na via 
(Rua Joaquim Távora). 

Núcleo populacional (residencial 
e comercial). 
Rua Cornélio Procópio 
pavimentada (Asfalto). 

 

R 04 18/08 09:49:00 

Animais domésticos. 
Oficina Mecânica. 
Circulação intensa de veículo na 
via (Estrada da Ribeira – 
Marginal (Rua Antônio 
Kamaroski)). 

Núcleo populacional (residencial 
e comercial). 
Marginal da via expressa 
(Estrada da Ribeira), asfaltada. 

 

R 04N 18/08 23:24:06 

Animais silvestres e domésticos. 
Circulação intensa de veículo na 
via (Estrada da Ribeira – 
Marginal (Rua Antônio 
Kamaroski)). 

Núcleo populacional (residencial 
e comercial). 
Marginal da via expressa 
(Estrada da Ribeira), asfaltada. 

 

R 05 18/08 09:08:15 Animais domésticos e silvestres. 
Construção civil (betoneira). 

Núcleo populacional (residencial), 
não foi percebida a circulação de 
veículos, rua sem saída. 
Entorno com área de campo. 
Proximidade com via expressa 
(Estrada da Ribeira), asfaltada. 

Latido de cachorro em 
função do operador do 
equipamento. 

R 05N 18/08 22:55:24 Animais domésticos. 
Conversas. 

Núcleo populacional (residencial), 
não foi percebida a circulação de 
veículos, rua sem saída. 
Entorno com área de campo. 
Proximidade com via expressa 
(Estrada da Ribeira), asfaltada. 

Latido de cachorro em 
função do operador do 
equipamento. 

R 06 17/08 15:23:10 

Animais silvestres. 
Conversas. 
Circulação intensa de veículo na 
via (Rua Ângelo Falavinha 
Dal´pra). 
Avião. 

Núcleo populacional (residencial 
e comercial), circulação intensa 
de veículos. 
Entorno com área de mata. 
Via de circulação asfaltada. 

 

R 06N 18/08 +00:07:01 

Animais domésticos. 
Circulação intensa de veículo na 
via (Rua Ângelo Falavinha 
Dal´pra). 

Núcleo populacional (residencial 
e comercial), circulação intensa 
de veículos. 
Entorno com área de mata. 
Via de circulação asfaltada. 

 

R 07 17/08 15:06:02 

Animais silvestres e domésticos. 
Conversas. 
Cortador de Grama. 
Circulação de veículo na via 
(Rua Teodoro Soppa). 

Núcleo populacional (residencial), 
baixa circulação de veículos. 
Entorno com área de mata. 
Via de circulação asfaltada. 

VAP (Lavadora de 
pressão). 

R 07N 17/08 23:51:00 Animais domésticos e silvestres. 
Avião. 

Núcleo populacional (residencial), 
baixa circulação de veículos. 
Entorno com área de mata. 
Via de circulação asfaltada. 

Latido de cachorro em 
função do operador do 
equipamento. 
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Ponto Data Hora Atividade Característica do entorno 

Referências sonoras 
subtraídas do cálculo 
final do Nível 
Equivalente de Pressão 
Sonora 

R 08 17/08 13:55:01 

Animais domésticos (cachorros) 
e silvestres, conversas. 
Circulação de veículo na via 
(Rua Nossa Senhora do 
Carmo). 

Pequeno núcleo populacional 
(residencial), baixa circulação de 
veículos. 
Entorno com área de mata. 
Proximidade de outro núcleo com 
maior densidade. 
Via de circulação de chão batido. 

Latido de cachorro em 
função do operador do 
equipamento. 

R 08N 17/08 23:02:04 

Animais domésticos (cachorros) 
e silvestres, conversas. 
Circulação de veículo na via 
(Rua Nossa Senhora do 
Carmo). 

Pequeno núcleo populacional 
(residencial), baixa circulação de 
veículos. 
Entorno com área de mata. 
Proximidade de outro núcleo com 
maior densidade. 
Via de circulação de chão batido. 

Latido de cachorro em 
função do operador do 
equipamento, fogos de 
artifício. 

R 09 18/08 11:11:01 

Animais silvestres e domésticos. 
Conversas. 
Atividades domésticas. 
Abertura de portão. 
Carro de som em via próxima. 

Núcleo populacional (residencial 
e comercial). 
Rua Sophia Socher Jardeveski, 
chão batido. 

 

R 09N 18/08 22:27:00 

Animais silvestres e domésticos. 
Conversas. 
Circulação de veículo na via 
(Rua Francisco Sgoda). 

Núcleo populacional (residencial 
e comercial). 
Rua Sophia Socher Jardeveski, 
chão batido. Fim de trecho. 

Latido de cachorro em 
função do operador do 
equipamento. 

R 10 17/08 11:23:36 

Circulação de veículos no local, 
movimentação de veículos no 
depósito do mercado, animais 
silvestres, conversas, sinal 
sonoro de ré. 

Núcleo populacional (residencial 
e comercial). Proximidade com 
via de grande movimentação de 
veículos (PR-417). 
Via de circulação de chão batido. 

buzina. 

R 10N 17/08 22:15:13 

Circulação de veículos no local, 
equipamentos elétricos no 
mercado, animais domésticos. 
Circulação de veículos na 
Rodovia da Uva. 
Avião. 
Circulação de pessoas. 

Núcleo populacional (residencial 
e comercial). Proximidade com 
via de grande movimentação de 
veículos (PR-417). 
Via de circulação de chão batido. 

 

R 11 17/08 11:10:03 Veículos em circulação na via 
pública (rodovia da Uva) 

Núcleo populacional (residencial 
e comercial). Alguma área com 
vegetação, afastado de outros 
núcleos populacionais de maior 
densidade. 
Via de circulação asfaltada. 

 

R 11N 17/08 22:04:01 
Veículos em circulação na via 
pública (rodovia da Uva). 
Conversas. 

Núcleo populacional (residencial 
e comercial). Alguma área com 
vegetação, afastado de outros 
núcleos populacionais de maior 
densidade. 
Via de circulação asfaltada. 
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Ponto Data Hora Atividade Característica do entorno 

Referências sonoras 
subtraídas do cálculo 
final do Nível 
Equivalente de Pressão 
Sonora 

R 12 17/08 14:10:00 

Animais silvestres e domésticos 
(cachorros), conversas. 
Circulação de veículo na via 
(Rua Alfredo Miguel Baduy). 

Núcleo populacional (residencial), 
baixa circulação de veículos. 
Entorno com área de mata, 
campo de futebol e área com 
predominância residencial. 
Via de circulação de chão batido. 

Buzina. 

R 12N 17/08 23:16:01 

Animais silvestres e domésticos 
(cachorros), conversas. 
Circulação de veículo na via 
(Rua Alfredo Miguel Baduy), e 
vias próximas. 

Núcleo populacional (residencial), 
baixa circulação de veículos. 
Entorno com área de mata, 
campo de futebol e área com 
predominância residencial. 
Via de circulação de chão batido. 

Latido de cachorro em 
função do operador do 
equipamento, fogos de 
artifício. 

R 13 19/08 09:00:43 Rodovia 

Núcleo populacional (comercial 
industrial). 
Rodovia Regis Bitencourt 
asfaltada. 

 

R 13N 19/08 22:34:01 Rodovia 

Núcleo populacional (comercial 
industrial). 
Rodovia Regis Bitencourt 
asfaltada. 

 

R 14 19/08 09:17:04 
Rodovia, fluxo local 
Animais silvestres e domésticos. 
Conversas 

Núcleo populacional (residencial 
e industrial). 
Rua Luiz Berlesi, asfaltada. 
Rodovia Regis Bittencourt. 

Latido de cachorro em 
função do operador do 
equipamento. 
Buzina 

R 14N 19/08 22:50:00 Rodovia, fluxo local 

Núcleo populacional (residencial 
e industrial). 
Rua Luiz Berlesi, asfaltada. 
Rodovia Regis Bittencourt. 

 

R 15 19/08 09:34:06 
Rodovia, fluxo local. 
Animais silvestres e domésticos. 
Conversas 

Núcleo populacional (residencial 
e Comercial). 
Marginal a Rodovia Regis 
Bitencourt. 
Via de circulação (Rua Joaquim 
Messias, chão batido) 

Latido de cachorro em 
função do operador do 
equipamento. 

R 15N 19/08 23:03:00 Rodovia. 
Animais domésticos. 

Núcleo populacional (residencial 
e Comercial). 
Marginal a Rodovia Regis 
Bitencourt. 
Via de circulação (Rua Joaquim 
Messias, chão batido) 

 

R 16 19/08 10:46:01 

Fluxo local. 
Animais silvestres e domésticos. 
Conversas 
Roçadeira 

Núcleo populacional (residencial). 
Via de circulação (Rua Florindo 
Trevisan, chão batido) 

 

R 16N 19/08 22:00:03 
Animais silvestres. 
Percebe-se ruídos advindos da 
rodovia Regis Bittencourt 

Núcleo populacional (residencial). 
Via de circulação (Rua Florindo 
Trevisan, chão batido) 
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Ponto Data Hora Atividade Característica do entorno 

Referências sonoras 
subtraídas do cálculo 
final do Nível 
Equivalente de Pressão 
Sonora 

R 17 18/08 10:26:02 

Animais silvestres e domésticos. 
Conversas. 
Circulação de veículo na via 
(Rua Florindo Trevisan). 

Pequeno núcleo populacional 
(residencial). 
Rua sem pavimentação – chão 
batido. 

Latido de cachorro em 
função do operador do 
equipamento. 

R 17N 19/08 00:00:02 
Animais silvestres e domésticos. 
Circulação de veículo na via 
(Rua Florindo Trevisan). 

Pequeno núcleo populacional 
(residencial). 
Rua sem pavimentação – chão 
batido. 

Latido de cachorro em 
função do operador do 
equipamento. 

R 18 17/08 14:42:01 

Animais silvestres e domésticos. 
Conversas. 
Rangido de portão. 
Equipamento elétrico. 
Circulação de veículo na via 
(Rua Pedro Osaki). 

Núcleo populacional (residencial), 
baixa circulação de veículos. 
Entorno com área de mata. 
Via de circulação de chão batido. 

Latido de cachorro em 
função do operador do 
equipamento. 

R 18N 17/08 23:29:01 

Animais domésticos. 
Conversas. 
Circulação de veículo na via 
(Rua Pedro Osaki). 

Núcleo populacional (residencial), 
baixa circulação de veículos. 
Entorno com área de mata. 
Via de circulação de chão batido. 

Latido de cachorro em 
função do operador do 
equipamento. 

R 19 17/08 13:30:01 
Circulação de veículos na via 
pública (Rua Jacob Bertolin), 
animais domésticos (galo) e 
silvestres, conversas. 

Área de mata, pequeno núcleo 
populacional (residencial), 
afastado de outros núcleos com 
maior densidade. 
Via de circulação de chão batido. 

 

R 19N 17/08 22:48:01 
Circulação de veículos na via 
pública (Rua Jacob Bertolin), 
animais domésticos e silvestres. 

Área de mata, pequeno núcleo 
populacional (residencial), 
afastado de outros núcleos com 
maior densidade. 
Via de circulação de chão batido. 

Latido de cachorro em 
função do operador do 
equipamento. 

R 20 17/08 11:42:01 

Circulação de veículos na via 
pública (Av. Santos Dumont), 
animais silvestres e domésticos 
(ao fundo), conversas. 

Pequeno núcleo populacional 
(residencial e comercial), 
afastado de outros núcleos com 
maior densidade. 
Via de circulação asfaltada. 

 

R 20N 17/08 22:31:00 
Circulação de veículos na via 
pública (Av. Santos Dumont), 
animais silvestres e domésticos 
(ao fundo). 

Pequeno núcleo populacional 
(residencial e comercial), 
afastado de outros núcleos com 
maior densidade. 
Via de circulação asfaltada. 

 

R 21 19/08 16:56:01 Rodovia, fluxo local 

Núcleo populacional (residencial 
e comercial). 
Rua Ângelo Falavinha Dal´pra, 
asfaltada. Entroncamento com a 
Estrada da Ribeira 

 

R 21N 18/08 23:09:02 Rodovia, fluxo local 

Núcleo populacional (residencial 
e comercial). 
Rua Ângelo Falavinha Dal´pra, 
asfaltada. Entroncamento com a 
Estrada da Ribeira 

 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Avaliação dos Níveis de Pressão Sonora – Ponto – Colombo/PR 2021. INSERIR SOMENTE O MAPA. 
 

Fonte: MPB Engenharia 2021. 
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Pontos localizados no bairros Rincão e Canguiri – Colombo/PR. INSERIR SOMENTE O MAPA. 
 

Fonte: MPB Engenharia 2021. 
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pontos localizados no bairro Colônia Faria – Colombo/PR. INSERIR SOMENTE O MAPA. 
 

Fonte: MPB Engenharia 2021. 
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Pontos localizados nos bairros Paloma, Guaraituba e Das Graças – Colombo/PR. INSERIR SOMENTE O MAPA. 
 

Fonte: MPB Engenharia 2021. 
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Pontos localizados no bairro São Gabriel – Colombo/PR. INSERIR SOMENTE O MAPA. 
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Fonte: MPB Engenharia 2021. 

 

42 

Pontos localizados nos bairros Roça Grande e São Gabriel – Colombo/PR. INSERIR SOMENTE O MAPA. 
 

Fonte: MPB Engenharia 2021.  
 



 

304 

 

  

• Pontos R 01/R 01N 

A espacialização e o momento da coleta dos níveis de pressão sonora estão apresentados nas imagens (Figura 214 a 
Figura 218). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 123 e Tabela 124.  
Os gráficos (Figura 219 e Figura 220) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 01. 
Os gráficos (Figura 221 e Figura 222) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 01N. 

Figura 208: Espacialização do entorno do ponto R 01/R 01N. 

 
Fonte: Adaptado B&K - Enviro Noise Partner, 2021. 

Figura 209: Ponto R 01. Figura 210: Ponto R 01N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 211: Ponto R 01. Figura 212: Ponto R 01N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 123: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 01. 
Ponto R 01 Coleta de Dados Diurno    

UF PR Cidade Colombo Bairro Canguiri  

 Latitude: -25,371177     

Coordenadas Longitude: -49,130693     
 Altitude [ m ] 921,30     

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3711765393066, -49.1306927850227  

É Tonal? Não      

Método Simplificado      

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
50 71,39 88,57 74,80 71,39 60,95 57,10 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 124: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 01N. 
Ponto R 01N Coleta de Dados Noturno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Canguiri 
 

 Latitude: -25,371144 
    

Coordenadas Longitude: -49,130674 
    

 
Altitude [ m ] 929,08 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3711442238807, -49.1306736773207 
 

É Tonal? Não      

Método Simplificado      

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
45 66,38 82,57 69,15 66,38 57,20 53,23 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 213: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 01. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 214: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 01. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 215: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 01N. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 216: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 01N. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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• Pontos R 02/R 02N 

A espacialização e o momento da coleta dos níveis de pressão sonora estão apresentados nas imagens (Figura 223 a 
Figura 227). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 125 e Tabela 126.  
Os gráficos (Figura 228 e Figura 229) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 02. 
Os gráficos (Figura 230 e Figura 231) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 02N. 

Figura 217: Espacialização do entorno do ponto R 02/R 02N. 

 
Fonte: Adaptado B&K - Enviro Noise Partner, 2021. 

Figura 218: Ponto R 02. Figura 219: Ponto R 02N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 220: Ponto R 02. Figura 221: Ponto R 02N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 125: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 02. 
Ponto R 02 Coleta de Dados Diurno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Colônia Faria 
 

 Latitude: -25,361997 
    

Coordenadas Longitude: -49,144487 
    

 
Altitude [ m ] 950,91 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3619971369039, -49.1444869020169 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
50 49,44 72,37 47,83 49,44 34,85 33,03 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 126: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 02N. 
Ponto R 02N Coleta de Dados Noturno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Colônia Faria 
 

 Latitude: -25,361966 
    

Coordenadas Longitude: -49,144424 
    

 
Altitude [ m ] 951,75 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3619657648482, -49.1444235552851 
 

É Tonal? Não      

Método Simplificado      

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
45 40,93 51,95 43,00 40,93 39,35 38,37 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 222: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 02.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 223: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 02. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 224: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 02N.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 225: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 02N. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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• Pontos R 03/R 03N 

A espacialização e o momento da coleta dos níveis de pressão sonora estão apresentados nas imagens (Figura 232 a 
Figura 236). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 127 e Tabela 128.  
Os gráficos (Figura 237 e Figura 238) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 03. 
Os gráficos (Figura 239 e Figura 240) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 03N. 

Figura 226: Espacialização do entorno do ponto R 03/R 03N. 

 
Fonte: Adaptado B&K - Enviro Noise Partner, 2021. 

Figura 227: Ponto R 03. Figura 228: Ponto R 03N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
  



 

313 

 

  

Figura 229: Ponto R 03. Figura 230: Ponto R 03N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 127: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 03. 
Ponto R 03 Coleta de Dados Diurno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Paloma 
 

 Latitude: -25,347587 
    

Coordenadas Longitude: -49,157233 
    

 
Altitude [ m ] 952,95 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3475872978554, -49.157233416416 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
60 50,40 65,73 54,00 50,40 41,45 38,71 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 128: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 03N. 
Ponto R 03N Coleta de Dados Noturno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Paloma 
 

 Latitude: -25,347577 
    

Coordenadas Longitude: -49,157235 
    

 
Altitude [ m ] 935,44 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3475768861303, -49.1572351220466 
 

É Tonal? Não      

Método Simplificado      

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
55 43,86 62,68 46,70 43,86 32,55 30,33 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 231: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 03.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 232: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 03. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 233: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 03N.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 234: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 03N. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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• Pontos R 04/R 04N 

A espacialização e o momento da coleta dos níveis de pressão sonora estão apresentados nas imagens (Figura 241 a 
Figura 245). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 129 e Tabela 130.  
Os gráficos (Figura 246 e Figura 247) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 04. 
Os gráficos (Figura 248 e Figura 249) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 04N. 

Figura 235: Espacialização do entorno do ponto R 04/R 04N. 

 
Fonte: Adaptado B&K - Enviro Noise Partner, 2021. 

Figura 236: Ponto R 04. Figura 237: Ponto R 04N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 238: Ponto R 04. Figura 239: Ponto R 04N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 129: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 04. 
Ponto R 04 Coleta de Dados Diurno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Guaraituba 
 

 Latitude: -25,344278 
    

Coordenadas Longitude: -49,159954 
    

 
Altitude [ m ] 925,34 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3442784153744, -49.1599535137951 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
70 63,70 75,52 66,50 63,70 58,40 49,80 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 130: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 04N. 
Ponto R 04N Coleta de Dados Noturno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Guaraituba 
 

 Latitude: -25,344222 
    

Coordenadas Longitude: -49,159991 
    

 
Altitude [ m ] 920,02 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3442221299061, -49.1599906003942 
 

É Tonal? Não      

Método Simplificado      

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
60 60,39 82,28 60,93 60,39 43,00 36,63 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 240: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 04.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 241: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 04. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 242: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 04N.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 243: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 04N. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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• Pontos R 05/R 05N 

A espacialização e o momento da coleta dos níveis de pressão sonora estão apresentados nas imagens (Figura 250 a 
Figura 254). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 131 e Tabela 132.  
Os gráficos (Figura 255 e Figura 256) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 05. 
Os gráficos (Figura 257 e Figura 258) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 05N. 

Figura 244: Espacialização do entorno do ponto R 05/R 05N. 

 
Fonte: Adaptado B&K - Enviro Noise Partner, 2021. 

Figura 245: Ponto R 05. Figura 246: Ponto R 05N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 247: Ponto R 05. Figura 248: Ponto R 05N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 131: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 05. 
Ponto R 05 Coleta de Dados Diurno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Guaraituba 
 

 Latitude: -25,346763 
    

Coordenadas Longitude: -49,168549 
    

 
Altitude [ m ] 911,94 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3467626262969, -49.1685490449649 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
70 51,46 76,45 50,82 51,46 46,16 42,30 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 132: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 05N. 
Ponto R 05N Coleta de Dados Noturno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Guaraituba 
 

 Latitude: -25,346843 
    

Coordenadas Longitude: -49,168444 
    

 
Altitude [ m ] 896,85 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3468426230906, -49.1684440929982 
 

É Tonal? Não      

Método Simplificado      

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
60 56,46 80,29 48,23 56,46 37,15 33,55 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 249: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 05.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 250: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 05. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 251: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 05N.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 252: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 05N. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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• Pontos R 06/R 06N 

A espacialização e o momento da coleta dos níveis de pressão sonora estão apresentados nas imagens (Figura 259 a 
Figura 263). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 133 e Tabela 134.  
Os gráficos (Figura 264 e Figura 265) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 06. 
Os gráficos (Figura 266 e Figura 267) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 06N. 

Figura 253: Espacialização do entorno do ponto R 06/R 06N. 

 
Fonte: Adaptado B&K - Enviro Noise Partner, 2021. 

Figura 254: Ponto R 06. Figura 255: Ponto R 06N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 256: Ponto R 06. Figura 257: Ponto R 06N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 133: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 06. 
Ponto R 06 Coleta de Dados Diurno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Das Graças 
 

 Latitude: -25,344890 
    

Coordenadas Longitude: -49,172362 
    

 
Altitude [ m ] 907,80 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3448899600826, -49.1723617384648 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
50 65,46 85,71 69,04 65,46 46,50 41,23 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 134: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 06N. 
Ponto R 06N Coleta de Dados Noturno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Das Graças 
 

 Latitude: -25,344931 
    

Coordenadas Longitude: -49,172370 
    

 
Altitude [ m ] 901,61 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3449306603318, -49.1723702312391 
 

É Tonal? Não      

Método Simplificado      

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
45 60,46 82,89 61,40 60,46 44,70 42,79 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 258: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 06.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 259: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 06. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 260: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 06N.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 261: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 06N. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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• Pontos R 07/R 07N 

A espacialização e o momento da coleta dos níveis de pressão sonora estão apresentados nas imagens (Figura 268 a 
Figura 272). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 135 e Tabela 136.  
Os gráficos (Figura 273 e Figura 274) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 07. 
Os gráficos (Figura 275 e Figura 276) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 07N. 

Figura 262: Espacialização do entorno do ponto R 07/R 07N. 

 
Fonte: Adaptado B&K - Enviro Noise Partner, 2021. 

Figura 263: Ponto R 07. Figura 264: Ponto R 07N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 265: Ponto R 07. Figura 266: Ponto R 07N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 135: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 07. 
Ponto R 07 Coleta de Dados Diurno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro São Gabriel 
 

 Latitude: -25,339881 
    

Coordenadas Longitude: -49,180348 
    

 
Altitude [ m ] 913,61 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3398814933156, -49.1803475737326 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
50 48,43 60,09 51,66 48,43 43,59 41,13 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 136: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 07N. 
Ponto R 07N Coleta de Dados Noturno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro São Gabriel 
 

 Latitude: -25,339901 
    

Coordenadas Longitude: -49,180297 
    

 
Altitude [ m ] 902,51 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3399013178259, -49.1802973225885 
 

É Tonal? Não      

Método Simplificado      

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
45 48,19 77,05 50,58 48,19 41,14 39,74 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 267: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 07.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 268: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 07. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 269: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 07N.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 270: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 07N. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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• Pontos R 08/R 08N 

A espacialização e o momento da coleta dos níveis de pressão sonora estão apresentados nas imagens (Figura 277 a 
Figura 281). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 137 e Tabela 138.  
Os gráficos (Figura 282 e Figura 283) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 08. 
Os gráficos (Figura 284 e Figura 285) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 08N. 

Figura 271: Espacialização do entorno do ponto R 08/R 08N. 

 
Fonte: Adaptado B&K - Enviro Noise Partner, 2021. 

Figura 272: Ponto R 08. Figura 273: Ponto R 08N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 274: Ponto R 08. Figura 275: Ponto R 08N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 137: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 08. 
Ponto R 08 Coleta de Dados Diurno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro São Gabriel 
 

 Latitude: -25,336875 
    

Coordenadas Longitude: -49,192631 
    

 
Altitude [ m ] 920,10 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3368754700414, -49.1926312550938 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
70 50,45 71,91 48,95 50,45 35,95 32,81 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 138: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 08N. 
Ponto R 08N Coleta de Dados Noturno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro São Gabriel 
 

 Latitude: -25,336872 
    

Coordenadas Longitude: -49,192661 
    

 
Altitude [ m ] 917,23 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3368718438523, -49.1926606559764 
 

É Tonal? Não      

Método Simplificado      

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
60 41,14 52,57 43,33 41,14 38,57 35,68 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 276: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 08.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 277: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 08. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 278: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 08N.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 279: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 08N. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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• Pontos R 09/R 09N 

A espacialização e o momento da coleta dos níveis de pressão sonora estão apresentados nas imagens (Figura 286 a 
Figura 290). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 139 e Tabela 140.  
Os gráficos (Figura 291 e Figura 292) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 09. 
Os gráficos (Figura 293 e Figura 294) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 09N. 

Figura 280: Espacialização do entorno do ponto R 09/R 09N. 

 
Fonte: Adaptado B&K - Enviro Noise Partner, 2021. 

Figura 281: Ponto R 09. Figura 282: Ponto R 09N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 283: Ponto R 09. Figura 284: Ponto R 09N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 139: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 09. 
Ponto R 09 Coleta de Dados Diurno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro São Gabriel 
 

 Latitude: -25,336917 
    

Coordenadas Longitude: -49,206213 
    

 
Altitude [ m ] 955,17 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3369165152776, -49.2062134862583 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
50 49,42 63,20 54,36 49,42 37,88 33,70 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 140: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 09N. 
Ponto R 09N Coleta de Dados Noturno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro São Gabriel 
 

 Latitude: -25,336893 
    

Coordenadas Longitude: -49,206320 
    

 
Altitude [ m ] 951,24 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3368928762996, -49.2063195051445 
 

É Tonal? Não      

Método Simplificado      

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
45 37,06 51,46 40,41 37,06 31,48 29,23 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 285: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 09.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 286: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 09. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 287: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 09N.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 288: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 09N. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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• Pontos R 10/R 10N 

A espacialização e o momento da coleta dos níveis de pressão sonora estão apresentados nas imagens (Figura 295 a 
Figura 299). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 141 e Tabela 142.  
Os gráficos (Figura 300 e Figura 301) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 10. 
Os gráficos (Figura 302 e Figura 303) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 10N. 

Figura 289: Espacialização do entorno do ponto R 10/R 10N. 

 
Fonte: Adaptado B&K - Enviro Noise Partner, 2021. 

Figura 290: Ponto R 10. Figura 291: Ponto R 10N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
  



 

341 

 

  

Figura 292: Ponto R 10. Figura 293: Ponto R 10N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 141: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 10. 
Ponto R 10 Coleta de Dados Diurno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Roça Grande 
 

 Latitude: -25,343323 
    

Coordenadas Longitude: -49,217505 
    

 
Altitude [ m ] 953,06 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3433228654834, -49.2175048602835 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
60 60,69 79,29 61,21 60,69 50,85 49,27 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 142: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 10N. 
Ponto R 10N Coleta de Dados Noturno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Roça Grande 
 

 Latitude: -25,343321 
    

Coordenadas Longitude: -49,217524 
    

 
Altitude [ m ] 944,12 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3433205702517, -49.2175238126068 
 

É Tonal? 2 kHz SIM 
    

Método Detalhado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
55 62,88 74,44 58,00 57,88 49,73 46,89 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

  



 

342 

 

  

Figura 294: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 10.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 295: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 10. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 296: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 10N.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 297: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 10N. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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• Pontos R 11/R 11N 

A espacialização e o momento da coleta dos níveis de pressão sonora estão apresentados nas imagens (Figura 304 a 
Figura 308). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 143 e Tabela 144.  
Os gráficos (Figura 309 e Figura 310) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 11. 
Os gráficos (Figura 311 e Figura 312) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 11N. 

Figura 298: Espacialização do entorno do ponto R 11/R 11N. 

 
Fonte: Adaptado B&K - Enviro Noise Partner, 2021. 

Figura 299: Ponto R 11. Figura 300: Ponto R 11N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 301: Ponto R 11. Figura 302: Ponto R 11N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 143: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 11. 
Ponto R 11 Coleta de Dados Diurno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Roça Grande 
 

 Latitude: -25,340455 
    

Coordenadas Longitude: -49,219923 
    

 
Altitude [ m ] 980,64 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3404545622345, -49.219922847219 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
60 73,58 87,93 76,20 73,58 63,26 57,06 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 144: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 11N. 
Ponto R 11N Coleta de Dados Noturno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Roça Grande 
 

 Latitude: -25,340481 
    

Coordenadas Longitude: -49,219960 
    

 
Altitude [ m ] 980,94 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3404810542925, -49.2199595951811 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
55 70,24 87,40 73,10 70,24 53,73 46,48 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 303: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 11.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 304: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 11. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 305: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 11N.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 306: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 11N. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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• Pontos R 12/R 12N 

A espacialização e o momento da coleta dos níveis de pressão sonora estão apresentados nas imagens (Figura 313 a 
Figura 317). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 145 e Tabela 146.  
Os gráficos (Figura 318 e Figura 319) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 12. 
Os gráficos (Figura 320 e Figura 321) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 12N. 

Figura 307: Espacialização do entorno do ponto R 12/R 12N. 

 
Fonte: Adaptado B&K - Enviro Noise Partner, 2021. 

Figura 308: Ponto R 12. Figura 309: Ponto R 12N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 310: Ponto R 12. Figura 311: Ponto R 12N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 145: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 12. 
Ponto R 12 Coleta de Dados Diurno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro São Gabriel 
 

 Latitude: -25,338350 
    

Coordenadas Longitude: -49,188003 
    

 
Altitude [ m ] 913,66 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3383504955983, -49.1880028153565 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
50 50,33 68,15 51,02 50,33 38,05 34,13 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 146: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 12N. 
Ponto R 12N Coleta de Dados Noturno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro São Gabriel 
 

 Latitude: -25,338393 
    

Coordenadas Longitude: -49,188032 
    

 
Altitude [ m ] 907,11 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3383927222138, -49.1880318820892 
 

É Tonal? 4 kHz SIM 
    

Método Detalhado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
45 49,99 59,19 47,95 44,99 40,21 38,28 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 312: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 12.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 313: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 12. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 314: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 12N.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 315: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 12N. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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• Pontos R 13/R 13N 

A espacialização e o momento da coleta dos níveis de pressão sonora estão apresentados nas imagens (Figura 322 a 
Figura 326). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 147 e Tabela 148.  
Os gráficos (Figura 327 e Figura 328) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 13. 
Os gráficos (Figura 329 e Figura 330) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 13N. 

Figura 316: Espacialização do entorno do ponto R 13/R 13N. 

 
Fonte: Adaptado B&K - Enviro Noise Partner, 2021. 

Figura 317: Ponto R 13. Figura 318: Ponto R 13N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 319: Ponto R 13. Figura 320: Ponto R 13N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 147: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 13. 
Ponto R 13 Coleta de Dados Diurno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Rincão 
 

 Latitude: -25,373549 
    

Coordenadas Longitude: -49,145412 
    

 
Altitude [ m ] 936,06 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3735492127947, -49.1454122047293 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
70 69,70 80,74 73,37 69,70 60,30 55,27 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 148: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 13N. 
Ponto R 13N Coleta de Dados Noturno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Rincão 
 

 Latitude: -25,373558 
    

Coordenadas Longitude: -49,145374 
    

 
Altitude [ m ] 935,70 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3735581316681, -49.1453741157192 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
60 71,68 84,32 76,06 71,68 59,33 53,25 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 321: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 13.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 322: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 13. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 323: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 13N.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 324: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 13N. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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• Pontos R 14/R 14N 

A espacialização e o momento da coleta dos níveis de pressão sonora estão apresentados nas imagens (Figura 331 a 
Figura 335). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 149 e Tabela 150.  
Os gráficos (Figura 336 e Figura 337) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 14. 
Os gráficos (Figura 338 e Figura 339) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 14N. 

Figura 325: Espacialização do entorno do ponto R 14/R 14N. 

 
Fonte: Adaptado B&K - Enviro Noise Partner, 2021. 

Figura 326: Ponto R 14. Figura 327: Ponto R 14N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 328: Ponto R 14. Figura 329: Ponto R 14N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 149: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 14. 
Ponto R 14 Coleta de Dados Diurno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Canguiri 
 

 Latitude: -25,373452 
    

Coordenadas Longitude: -49,128773 
    

 
Altitude [ m ] 917,07 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.373452068182, -49.1287729790432 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
50 69,39 85,75 71,10 69,39 51,72 50,44 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 150: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 14N. 
Ponto R 14N Coleta de Dados Noturno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Canguiri 
 

 Latitude: -25,373410 
    

Coordenadas Longitude: -49,128742 
    

 
Altitude [ m ] 915,18 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3734103550394, -49.1287416034722 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
45 59,26 74,92 62,20 59,26 52,47 51,49 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 330: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 14.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 331: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 14. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 332: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 14N.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 333: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 14N. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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• Pontos R 15/R 15N 

A espacialização e o momento da coleta dos níveis de pressão sonora estão apresentados nas imagens (Figura 340 a 
Figura 344). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 151 e Tabela 152.  
Os gráficos (Figura 345 e Figura 346) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 15. 
Os gráficos (Figura 347 e Figura 348) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 15N. 

Figura 334: Espacialização do entorno do ponto R 15/R 15N. 

 
Fonte: Adaptado B&K - Enviro Noise Partner, 2021. 

Figura 335: Ponto R 15. Figura 336: Ponto R 15N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 337: Ponto R 15. Figura 338: Ponto R 15N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 151: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 15. 
Ponto R 15 Coleta de Dados Diurno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Canguiri 
 

 Latitude: -25,371059 
    

Coordenadas Longitude: -49,124674 
    

 
Altitude [ m ] 900,32 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3710585486246, -49.1246742132637 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
50 60,35 71,89 62,46 60,35 55,46 53,22 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 152: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 15N. 
Ponto R 15N Coleta de Dados Noturno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Canguiri 
 

 Latitude: -25,371016 
    

Coordenadas Longitude: -49,124665 
    

 
Altitude [ m ] 900,09 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3710158421566, -49.1246652610705 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
45 58,18 71,42 59,70 58,18 54,20 50,67 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 339: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 15.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 340: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 15. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 341: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 15N.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 342: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 15N. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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• Pontos R 16/R 16N 

A espacialização e o momento da coleta dos níveis de pressão sonora estão apresentados nas imagens (Figura 349 a 
Figura 353). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 153 e Tabela 154.  
Os gráficos (Figura 354 e Figura 355) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 16. 
Os gráficos (Figura 356 e Figura 357) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 16N. 

Figura 343: Espacialização do entorno do ponto R 16/R 16N. 

 
Fonte: Adaptado B&K - Enviro Noise Partner, 2021. 

Figura 344: Ponto R 16. Figura 345: Ponto R 16N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 346: Ponto R 16. Figura 347: Ponto R 16N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 153: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 16. 
Ponto R 16 Coleta de Dados Diurno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Colônia Faria 
 

 Latitude: -25,361989 
    

Coordenadas Longitude: -49,139434 
    

 
Altitude [ m ] 917,41 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3619890241778, -49.1394338463786 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
50 47,61 64,90 50,50 47,61 40,20 37,86 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 154: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 16N. 
Ponto R 16N Coleta de Dados Noturno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Colônia Faria 
 

 Latitude: -25,361878 
    

Coordenadas Longitude: -49,139609 
    

 
Altitude [ m ] 935,65 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3618775512399, -49.1396094982347 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
45 41,92 52,58 43,23 41,92 40,34 38,84 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 348: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 16.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 349: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 16. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 350: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 16N.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 351: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 16N. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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• Pontos R 17/R 17N 

A espacialização e o momento da coleta dos níveis de pressão sonora estão apresentados nas imagens (Figura 358 a 
Figura 362). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 155 e Tabela 156.  
Os gráficos (Figura 363 e Figura 364) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 17. 
Os gráficos (Figura 365 e Figura 366) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 17N. 

Figura 352: Espacialização do entorno do ponto R 17/R 17N. 

 
Fonte: Adaptado B&K - Enviro Noise Partner, 2021. 

Figura 353: Ponto R 17. Figura 354: Ponto R 17N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 355: Ponto R 17. Figura 356: Ponto R 17N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 155: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 17. 
Ponto R 17 Coleta de Dados Diurno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Colônia Faria 
 

 Latitude: -25,354430 
    

Coordenadas Longitude: -49,139849 
    

 
Altitude [ m ] 960,32 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3544302964062, -49.1398492451919 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
50 59,22 78,45 55,66 59,22 39,16 35,71 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 156: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 17N. 
Ponto R 17N Coleta de Dados Noturno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Colônia Faria 
 

 Latitude: -25,354385 
    

Coordenadas Longitude: -49,140016 
    

 
Altitude [ m ] 964,51 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3543845002817, -49.1400161864239 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
45 36,32 54,22 36,08 36,32 33,29 31,90 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 357: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 17.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 358: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 17. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 359: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 17N.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 360: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 17N. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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• Pontos R 18/R 18N 

A espacialização e o momento da coleta dos níveis de pressão sonora estão apresentados nas imagens (Figura 367 a 
Figura 371). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 157 e Tabela 158.  
Os gráficos (Figura 372 e Figura 373) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 18. 
Os gráficos (Figura 374 e Figura 375) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 18N. 

Figura 361: Espacialização do entorno do ponto R 18/R 18N. 

 
Fonte: Adaptado B&K - Enviro Noise Partner, 2021. 

Figura 362: Ponto R 18. Figura 363: Ponto R 18N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 364: Ponto R 18. Figura 365: Ponto R 18N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 157: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 18. 
Ponto R 18 Coleta de Dados Diurno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Santa Gema 
 

 Latitude: -25,334985 
    

Coordenadas Longitude: -49,186093 
    

 
Altitude [ m ] 929,51 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3349851239535, -49.1860929980755 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
50 49,38 71,83 53,90 49,38 38,37 34,81 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 158: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 18N. 
Ponto R 18N Coleta de Dados Noturno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Santa Gema 
 

 Latitude: -25,334987 
    

Coordenadas Longitude: -49,186102 
    

 
Altitude [ m ] 927,06 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.334986971729, -49.1861019951713 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
45 41,30 68,14 43,90 41,30 37,24 35,20 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 366: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 18.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 367: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 18. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

  



 

375 

 

  

Figura 368: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 18N.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 369: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 18N. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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• Pontos R 19/R 19N 

A espacialização e o momento da coleta dos níveis de pressão sonora estão apresentados nas imagens (Figura 376 a 
Figura 380). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 159 e Tabela 160.  
Os gráficos (Figura 381 e Figura 382) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 19. 
Os gráficos (Figura 383 e Figura 384) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 19N. 

Figura 370: Espacialização do entorno do ponto R 19/R 19N. 

 
Fonte: Adaptado B&K - Enviro Noise Partner, 2021. 

Figura 371: Ponto R 19. Figura 372: Ponto R 19N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 373: Ponto R 19. Figura 374: Ponto R 19N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 159: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 19. 
Ponto R 19 Coleta de Dados Diurno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro São Gabriel 
 

 Latitude: -25,336842 
    

Coordenadas Longitude: -49,198796 
    

 
Altitude [ m ] 936,98 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3368418628369, -49.1987956866062 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
70 49,89 68,27 53,70 49,89 33,87 31,00 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 160: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 19N. 
Ponto R 19N Coleta de Dados Noturno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro São Gabriel 
 

 Latitude: -25,336857 
    

Coordenadas Longitude: -49,198742 
    

 
Altitude [ m ] 925,50 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3368573163535, -49.1987417107557 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
60 39,34 57,41 40,61 39,34 37,15 35,11 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 375: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 19.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 376: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 19. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 377: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 19N.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 378: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 19N. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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• Pontos R 20/R 20N 

A espacialização e o momento da coleta dos níveis de pressão sonora estão apresentados nas imagens (Figura 385 a 
Figura 389). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 161 e Tabela 162.  
Os gráficos (Figura 390 e Figura 391) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 20. 
Os gráficos (Figura 392 e Figura 393) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 20N. 

Figura 379: Espacialização do entorno do ponto R 20/R 20N. 

 
Fonte: Adaptado B&K - Enviro Noise Partner, 2021. 

Figura 380: Ponto R 20. Figura 381: Ponto R 20N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 382: Ponto R 20. Figura 383: Ponto R 20N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 161: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 20. 
Ponto R 20 Coleta de Dados Diurno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro São Gabriel 
 

 Latitude: -25,339728 
    

Coordenadas Longitude: -49,209075 
    

 
Altitude [ m ] 971,59 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3397278171546, -49.2090752174712 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
50 72,35 91,72 75,06 72,35 53,20 47,31 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 162: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 20N. 
Ponto R 20N Coleta de Dados Noturno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro São Gabriel 
 

 Latitude: -25,339691 
    

Coordenadas Longitude: -49,209075 
    

 
Altitude [ m ] 967,02 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3396913743601, -49.209075413369 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
45 66,43 86,34 69,60 66,43 46,60 39,46 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 384: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 20.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 385: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 20. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 386: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 20N.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 387: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 20N. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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• Pontos R 21/R 21N 

A espacialização e o momento da coleta dos níveis de pressão sonora estão apresentados nas imagens (Figura 394 a 
Figura 398). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 163 e Tabela 164.  
Os gráficos (Figura 399 e Figura 400) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 21. 
Os gráficos (Figura 401 e Figura 402) mostram a curva dos níveis sonoros mensurados (LAeq,T e LAFmax), e os níveis de 
pressão sonora contínuos equivalentes por bandas de 1/3 de oitavas - LZeq,T,fHz(1/3) para o Ponto R 21N. 

Figura 388: Espacialização do entorno do ponto R 21/R 21N. 

 
Fonte: Adaptado B&K - Enviro Noise Partner, 2021. 

Figura 389: Ponto R 21. Figura 390: Ponto R 21N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
  



 

385 

 

  

Figura 391: Ponto R 21. Figura 392: Ponto R 21N. 

  

Fonte: MPB Engenharia, 2021. Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 163: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 21. 
Ponto R 21 Coleta de Dados Diurno 

   

UF 0 Cidade 0 Bairro Guaraituba 
 

 Latitude: -25,347511 
    

Coordenadas Longitude: -49,174265 
    

 
Altitude [ m ] 907,55 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3475111075824, -49.1742645549342 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
50 70,54 88,01 73,73 70,54 58,35 52,42 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Tabela 164: Posicionamento e resultados obtidos para o Ponto R 21N. 
Ponto R 21N Coleta de Dados Noturno 

   

UF PR Cidade Colombo Bairro Guaraituba 
 

 Latitude: -25,347612 
    

Coordenadas Longitude: -49,174199 
    

 
Altitude [ m ] 892,19 

    

Google Maps  https://maps.google.com/?q=-25.3476116686677, -49.1741991942614 
 

É Tonal? Não 
     

Método Simplificado 
     

RLAeq LR  LAFmax  LA10  LAeq,T  LA90  LAFmin 
45 64,72 83,09 66,00 64,72 49,50 42,10 

Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 393: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 21.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 394: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 21. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 
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Figura 395: Níveis sonoros (LAeq,T e  LAFmax) – Ponto R 21N.  

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

Figura 396: LZeq,T,fHz(1/3) – Ponto R 21N. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2021. 

 



 

388 

 

  

4.1.5.5. Características do Empreendimento Atreladas ao Ruído 

Ao longo do traçado proposto o projeto prevê dispositivos de intersecção e de travessias em pontos específicos (Projeto 
Funcional – Planta Geral do Plano Funcional – PR-417 até BR-116/PR). De maneira ampla podem ser identificados os: 

Tabela 165: Intersecção da proposta de implementação odo traçado com elementos já existentes. 
Dispositivo Local Estaqueamento Coordenadas 

Intersecção 
PR-417 565 25°20'33.49"S 49°13'08.28"O 
BR-476 245 25°20'44.66"S 49°09'38.99"O 
BR-116 010 25°22'16.30"S 49°07'43.57"O 

Travessias 

Av. Santos Dumont 510 25°20'20.55"S 49°12'32.77"O 
Rua Pedro Ossoski 365 25°20'18.15"S 49°10'52.29"O 
Rua Ângelo F. Dalpra 305 25°20'42.47"S 49°10'21.29"O 
Rua Florindo Trevisan 130 25°21'17.42"S 49°08'27.33"O 

OAE Rio Palmital 285 25°20'43.94"S 49°10'05.48"O 
Fonte: Arteris Regis Bittencourt, s/d. 

Embora as obras do CNC tragam impactos em decorrência do fluxo de veículos no trecho a ser implementado entende-
se que os pontos elencados sejam os mais críticos em relação aos níveis de ruídos gerados pela movimentação após a 
Licença de Operação. 
Quando considerado a fase de obras, além do comparativo entre os níveis de pressão sonora realizados no momento 
próximo passado (EIA 2012) comparáveis com os níveis mensurados neste estudo buscou-se realizar o monitoramento 
nos pontos elencados na Tabela 165. 
SPECHT, et. al, 2009, realizou um estudo de avaliação dos níveis de ruídos causados pelo tráfego de veículos em quatro 
diferentes tipos de pavimentos implantados em diferentes rodovias através do SPBI (Statistical Pass-By Index). Os 
autores utilizaram a metodologia prescrita na norma ISSO 11819-1 a qual determina que um decibelímetro seja instalado 
na lateral da via para medir o ruído máximo causado pela passagem de um veículo. Foram avaliados os seguintes tipos 
de revestimento: CBUQ, CCP, TSD, MICRO e CPA, e os resultados estão apresentados na Figura 403.  
Considerando as velocidades média e alta o referido estudo apresentou os valores de SPBI (Statistical Pass-By Index) 
para os cinco pavimentos elencados no trabalho (Figura 404). Na primeira observação constatou-se que para qualquer 
tipo de pavimento, os valores preconizados pela ABNT NBR 10151:2000 foram extrapolados (> 70 dB(A), e que o tipo de 
revestimento causa modificações expressivas no ruído, chegando a 5,81dB(A), quando comparadas as médias do CBUQ 
com a do CPA.  Conforme (USDOT/FTHW, 1995 apud SPECHT, 2009), alterações de -3 e -5dB(A) no ruído representam 
50 e 67% de perda na energia acústica. 
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Figura 397: Resultados obtidos 

 
Fonte: SPECHT, 2009. 

Figura 398: Valores de SBPI para os pavimentos testados. 

 
Fonte: SPECHT, 2009. 

Na conclusão do trabalho os autores identificaram que o pavimento formado por CBUQ foi o tipo que apresentou os 
maiores valores de ruídos (86,84dB(A)), seguido do CCP (83,28dB(A)), do TSD (83,26 dB(A)), do MICRO (81,14dB(A)) e 
do CPA (81,03dB(A)). Conforme apresentado em parágrafo anterior as diferenças de valores entre revestimentos chega 
a 5,81dB(A), o que representa perda na energia acústica acima de 67%. 
Com relação a velocidade de circulação nas vias o trabalho evidencia que a redução da velocidade traz sensíveis 
reduções nos ruídos gerados. 
Por fim os autores apontam que os resultados obtidos indicam a importância de se considerar o tipo de revestimento no 
ruído ambiental e que os valores obtidos podem auxiliar na tomada de decisão para futuros projetos de engenharia 
rodoviária. 

4.1.5.6. Considerações 

Verificou-se as características de formação, propagação e atenuação dos ruídos e vibrações onde, conceitualmente, a 
área onde se localiza o empreendimento apresenta grande adensamento residencial e a existência de uma malha 
rodoviária considerável. 
A crescente expansão imobiliária não condiz com o uso e ocupação do solo conforme descrito no zoneamento municipal. 
A equipe buscou caracterizar o entorno do ponto segundo os níveis definidos na Norma ABNT NBR 10.151:2000. 
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Anteriormente ao monitoramento foi realizada uma análise de identificação dos pontos acessíveis e representativos (em 
escritório). A equipe fez uso de bases cartográficas e do sensoriamento remoto na busca de pontos de amostragem que 
se mostrassem representativos, considerando os níveis de ruídos, servindo também, como uma base consolidada para 
comparação com resultados futuros de monitoramentos (instalação e operação da rodovia). Além disto a equipe buscou 
a proximidade dos pontos com os adensamentos residenciais e futuras interseções situadas na Área Diretamente Afetada. 
A análise dos dados (EIA, 2012), mostrou que os pontos OHL 01R, OHL 02R, OHL 08R, OHL 10R e OHL 21R foram os 
que apresentaram maiores magnitudes e os maiores regimes de oscilações. O relatório atribui essas diferenças em 
relação da proximidade dos pontos com às rodovias BR-116 (rodovia Régis Bittencourt), BR-476 (estrada da Ribeira) e 
PR-417 (rodovia da Uva) são os que apresentam as maiores magnitudes e os maiores regimes de oscilação. Locais mais 
tranquilos (passagens esporádicas de veículos e pedestres), como o ponto OHL 13R, apresentam menores oscilações. 
Frente aos níveis de critérios de avaliações definidos os resultados dos níveis de LAeq excederam em doze (12) dos vinte 
e um (21) pontos durante o período diurno e em oito (08) no período noturno. Uma análise espacial destes resultados, 
considerando a locação dos pontos de monitoramento, revela que, com exceção do ponto OHL 13R, em todos os demais 
foram registrados níveis excessivos de pressão sonora em virtude da presença de vias de circulação nas proximidades. 
O monitoramento noturno confirma tal fato. 
Com respeito ao ponto OHL 13R, ele revelou que embora situado na Zona de Desenvolvimento Rural do município de 
Colombo e com uso e ocupação condizentes, os níveis de pressão sonora regionais se mantem acima do NCA para 
“Áreas de sítios e fazendas” da NBR 10.151/2000. Esta observação é relevante visto que o tráfego nas rodovias 
adjacentes, mesmo que distante, aliado à topografia e à cobertura do solo, colabora pela manutenção de tais níveis.  
Na avaliação dos dados primários coletados em agosto de 2021, considerou-se entre outros a zoneamento determinado 
pelo Plano Diretor Municipal. 
Nos resultados ficam evidentes que os pontos próximos a rodovias ou vias movimentadas ou ainda áreas 
comerciais/industriais os níveis sonoros ultrapassam os limites de níveis de pressão sonora determinados na Norma 
ABNT NBR 10.151, em função do zoneamento municipal. 
Nenhum dos níveis mensurados (LAeq,T) ultrapassou o nível sonoro de 80 dB. 
Entende-se que os níveis sonoros intrínsecos as atividades do cotidiano antrópico são os responsáveis pelos níveis 
mensurados. Deve-se deixar claro que embora os níveis mensurados ultrapassem os níveis determinados em função do 
zoneamento municipal o município está em constante expansão nas mais variadas atividades, sejam elas comerciais ou 
industriais. Considera-se manter em constante revisão o zoneamento. 
Nenhum dos níveis determinados é passível e causar lesões como a perda definitiva de audição. 
Na avaliação geral considera-se que os níveis sonoros mensurados em estudos pretéritos se mantem muito próximos 
dos atuais. 

4.1.6. Avaliação dos Direitos Minerários e dos Recursos Minerais 

A atribuição para fornecimento de direitos minerários ocorre na esfera federal, sendo de responsabilidade da Agência 
Nacional de Mineração – ANM, que foi criada através do decreto 9.587 de 28 de novembro de 2018, o qual extinguiu e 
substituiu o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. 
O requerente, até obtenção do direito de exploração mineral, deverá passar fases de estudos e pesquisas, partindo 
inicialmente pela disponibilidade de área para pesquisa/exploração. 
A composição do substrato de uma determinada região está intimamente correlacionada com a potencialidade mineral. 
Conforme avaliado para o presente estudo, para a AII e AID, o embasamento presente é constituído por rochas cristalinas 
paleoproterozóicas do Complexo Gnáissico Migmatítico, com sobreposição das rochas calcárias de Formação Capiru, do 
Grupo Açungui e sedimentos da Formação Guabirotuba. Nas áreas de várzea há a presença de sedimentos halocênicos, 
recobrindo as unidades acima citadas. 
Conforme pesquisa realizada junto ao site da ANM, as áreas requeridas inseridas na AII e AID somam 61 processos 
minerários cadastrados, que visam principalmente substâncias do grupo de Minerais e Rochas Industriais, com 
características de enquadramento no grupo dos não metálicos, utilizados em indústrias e construção civil. Entre os direitos 
minerários há processos nas fases Disponibilidade, Requerimento de Pesquisa, Autorização de Pesquisa, Direito de 
Requerer a Lavra, Requerimento de Lavra, Licenciamento e Concessão de Lavra.   
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Na unidade morfoestrutural denominada Planalto Dissecado de Tunas do Paraná tem-se o Requerimento de Lavra de 
Água Mineral em nome da empresa Água Mineral Imbuial LTDA., na formação geológica do Complexo Gnáissico 
Migmatítico e dentre as unidades do Planalto Curitiba e Planícies Fluviais, na formação Guabirotuba, consta Autorização 
de Pesquisa em nome da empresa Knx Empresa de Águas LTDA Me. 
Já para areia, há áreas ao longo das Planícies Fluviais e Planalto Curitiba, nas formações do Complexo Gnáissico 
Migmatítico e Sedimentos Recentes, em fases de Autorização de Pesquisa, Requerimento de Lavras, bem como Direito 
de Requerer a Lavra, em nome de diversas empresas. 
Para argila, as áreas se dão nas unidades do Planalto de Curitiba, Planalto Alto Iguaçu e Blocos Soerguidos do Primeiro 
Planalto, com pouca expressividade no Planalto Curitiba, dispostas ao longo das formações Guabirotuba, Complexo 
Gnáissico Migmatítico, Sedimentos Recentes e Suíte Álcali-Granitos. 
As áreas de interesse do mineral Bentonita, se estendem pelo Planalto Curitiba, Planícies Fluviais e Planalto Alto Iguaçu, 
correspondentes às formações geológicas de Guabirotuba, Sedimentos Recentes e uma parte bem pequena do 
Complexo Gnáissico Migmatítico.  
Para as substâncias calcário e calcário calcítico tem-se processos em fases de Autorização de Pesquisa, Concessão de 
Lavra, Requerimento de Lavra e Requerimento de Pesquisa. As áreas correspondentes ao calcário estão localizadas no 
Planalto Dissecado de Tunas do Paraná, por sua vez, a de calcário calcítico, está localizada entre o supracitado Planalto 
e o Planalto Curitiba e ambos estão sobre a formação Capiru, do Grupo Açungui. 
Dolomitos estão presentes na unidade morfoestrutural do Planalto Dissecado de Tunas do Paraná, em fases de 
Concessão de Lavra e Requerimento de Lavra, sobrepostos nas rochas da Formação Capiru – Grupo Açungui. 
Gnaisse e o Migmatíto estão presentes ao longo do Planalto Curitiba, ambos em fase de Concessão de Lavra, ocupando 
as formações do Complexo Gnáissico Migmatítico e dos Sedimentos Recentes. 
As áreas de granito estão localizadas em sua grande maioria na unidade morfoestrutural dos Blocos Soerguidos do 
Primeiro Planalto, e alguma presença no Planalto Alto Iguaçu, em fases de Autorização de Pesquisa, Concessão de 
Lavra, Licenciamento e Requerimento de Lavra. No que tange às formações geológicas, as áreas estão dispostas em 
demasia sobre a Suíte Álcali-Granitos, e em menores proporções no Complexo Gnáissico Migmatítico e nos Sedimentos 
Recentes. 
Para o mármore, há uma Autorização de Pesquisa, com predominância no Planalto Curitiba e menor ocorrência no 
Planalto Dissecado de Tunas do Paraná, na formação geológica denominada Capiru, do Grupo Açungui. 
O Saibro por sua vez, está presente em áreas dispostas no Planalto Curitiba, Planalto Alto Iguaçu e Blocos Soerguidos 
do Primeiro Planalto, em fases de Autorização de Pesquisa, Concessão de Lavra, Requerimento de Lavra e de Pesquisa. 
Tais áreas estão sobre o Complexo Gnáissico Migmatítico, pequena parte nos Sedimentos Recentes e Suíte álcali-
Granitos. 
Embora a região do presente projeto seja de grande potencial mineral, na AID, há apenas três processos cadastrados 
junto a ANM. Estes títulos minerários, estão registrados sob os números de processos 826675/2016, 826306/2019 e 
826372/2017, sendo os dois primeiros referentes a Direito de Requerer Lavra de areia, e o outro, por sua vez, referente 
a Autorização de Pesquisa de bentonita, no entanto, este último se apresenta em uma área muito pequena da AID. A 
única área de processo minerário que é interceptada pela ADA é a de Direito de Requerer Lavra de areia, sob número 
826372/2017.  
Os quadros que seguem apresentam os processos minerários e suas respectivas substâncias minerais, para a AII (Tabela 
166) e para a AID e ADA (Tabela 167), cadastrados no Sistema de Informações Geográficas da ANM, cuja consulta foi 
realizada em março de 2020.   

Tabela 166: Substâncias Minerais Cadastradas Junto a ANM nas Áreas de Influência – AII, AID e ADA 
ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA - AII 

Processo Fase Minério  Processo Fase Minério 
300127/2017 Disponibilidade D. N. C* 

 

826304/2019 Autorização de Pesquisa Areia 
300450/2017 Disponibilidade D. N. C* 826305/2019 Autorização de Pesquisa Areia 
300593/2017 Disponibilidade D. N. C* 826306/2019 Autorização de Pesquisa Areia 
300604/2017 Disponibilidade D. N. C* 826108/2019 Autorização de Pesquisa Bentonita 
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ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA - AII 
Processo Fase Minério  Processo Fase Minério 

300905/2017 Disponibilidade D. N. C* 826973/1994 Direito de Requerer a Lavra Granito 
300156/2018 Disponibilidade D. N. C 826658/2009 Direito de Requerer a Lavra Areia 
826761/2016 Requerimento de Pesquisa Calcário/Calcítico 826256/2011 Direito de Requerer a Lavra Areia 
826761/2016 Requerimento de Pesquisa Calcário/Calcítico 826667/2007 Licenciamento Granito 
826533/2016 Requerimento de Pesquisa Saibro 826142/2016 Licenciamento Granito 
826341/2019 Requerimento de Pesquisa Bentonita 826142/1990 Requerimento de Lavra Granito 
826627/2002 Autorização de Pesquisa Argila 826358/2003 Requerimento de Lavra Água Mineral 
826208/2003 Autorização de Pesquisa Areia 826525/2005 Requerimento de Lavra Saibro 
826200/2010 Autorização de Pesquisa Argila 826719/2006 Requerimento de Lavra Calcário 
826230/2013 Autorização de Pesquisa Argila 826186/2009 Requerimento de Lavra Areia 
826290/2014 Autorização de Pesquisa Bentonita 826793/2009 Requerimento de Lavra Areia 
826638/2014 Autorização de Pesquisa Bentonita 826192/2009 Requerimento de Lavra Granito 
826577/2015 Autorização de Pesquisa Bentonita 826628/2014 Requerimento de Lavra Dolomito 
826578/2015 Autorização de Pesquisa Bentonita 826631/2014 Requerimento de Lavra Granito 
826361/2015 Autorização de Pesquisa Saibro 811874/1972 Concessão de Lavra Argila 
826051/2016 Autorização de Pesquisa Água Mineral 801042/1976 Concessão de Lavra Calcário 
826675/2016 Autorização de Pesquisa Areia 802698/1978 Concessão de Lavra Calcário 
826743/2016 Autorização de Pesquisa Calcário 821031/1981 Concessão de Lavra Granito 
826102/2016 Autorização de Pesquisa Granito 826053/1988 Concessão de Lavra Dolomito 
826673/2016 Autorização de Pesquisa Granito 826363/1988 Concessão de Lavra Migmatito 
826371/2017 Autorização de Pesquisa Bentonita 826364/1988 Concessão de Lavra Migmatito 
826372/2017 Autorização de Pesquisa Bentonita 826073/1989 Concessão de Lavra Granito 
826374/2017 Autorização de Pesquisa Bentonita 826074/1989 Concessão de Lavra Granito 
826376/2017 Autorização de Pesquisa Bentonita 826132/1989 Concessão de Lavra Saibro 
826566/2017 Autorização de Pesquisa Bentonita 826040/1990 Concessão de Lavra Granito 
826279/2017 Autorização de Pesquisa Granito 826297/1992 Concessão de Lavra Granito 
826304/2017 Autorização de Pesquisa Granito 826142/2000 Concessão de Lavra Gnaisse 
826435/2017 Autorização de Pesquisa Mármore 826020/2000 Concessão de Lavra Granito 
826212/2018 Autorização de Pesquisa Areia 826629/2014 Concessão de Lavra Granito 
826001/2018 Autorização de Pesquisa Bentonita    

* Dados Não Cadastrados 
Fonte: ANM - Sistema de Informações Geográficas da Mineração – SIGMINE, 2020. 

Tabela 167: Substâncias Minerais Cadastradas Junto a ANM nas Áreas de Influência – AII, AID e ADA 
ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA E DIRETAMENTE AFETADA- AID E ADA 

Processo Fase Minério  Processo Fase Minério 
826675/2016 Autorização de Pesquisa Areia 

 
826306/2019 Autorização de Pesquisa Areia 

826372/2017 Autorização de Pesquisa Bentonita    
Fonte: ANM - Sistema de Informações Geográficas da Mineração – SIGMINE, 2020. 

Na sequência é apresentado mapeamento dos direitos minerários considerando as áreas de influência do 
Contorno Norte de Curitiba. 
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APRESENTAÇÃO

O empreendimento Contorno Norte de Curitiba (CNC) pertence ao Programa de Exploração de Rodovias, Ampliação da
Capacidade, da Concessão das Rodovias Federais definido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT,
cuja Concessionária é a AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT (ARB) para as Rodovias BR 116/SP, entre km 268,9
(cabeceira sul da ponte sobre o Córrego Pirajussara, divisa entre os municípios de São Paulo e Taboão da Serra) e o
km 569,1 (divisa SP/PR), e BR 116/PR, entre o km 0,0 (Divisa SP/PR) e o km 89,6 (extremidade leste da interseção
com a BR 476/PR) e respectivos acessos.

O Contrato de Concessão assinado em fevereiro de 2008, prevê serviços associados à recuperação geral, conservação,
monitoramento, manutenção, melhoramentos e operação da rodovia, estando prevista a construção do Contorno Norte
de Curitiba, em pista dupla, com extensão de 11,785 km.

A empresa responsável pelo empreendimento e pela condução do processo de licenciamento ambiental é Autopista
Regis Bittencourt S/A, pertencente ao Grupo Arteris.

O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo do poder executivo (federal, estadual e municipal) que tem
como respaldo uma abordagem técnica fundamentada, basicamente, nas características do empreendimento, nas
características do meio que este empreendimento será inserido e nas consequências (impactos ambientais) que o
empreendimento poderá promover ao ambiente, podendo haver necessidade de execução de medidas paliativas
voltadas à mitigar e compensar tais impactos ambientais potenciais.

O rito processual a ser seguido durante o licenciamento ambiental depende das características do empreendimento,
como tipologia, localização e porte, havendo modos mais simplificados de licenciamento, como Licenciamento
Ambiental Prévio (LAP) com dispensa de Licenciamento Ambiental de Instalação (LAI), e modos mais complexos de
licenciamento ambiental, como exigência de LAP, LAI, Licença Ambiental de Operação (LAO), anuência de órgãos
intervenientes (como Fundação Nacional do Índio – FUNAI), realização de audiências públicas, dentre outras exigências.

O órgão ambiental licenciador para a implantação do empreendimento Contorno Norte de Curitiba, considerando a
tipologia, dimensão e abrangência que o possui, é o Instituto Água e Terra (IAT), órgão estadual de meio ambiente,
conforme entendimento posto na Lei Federal Complementar nº 140/2011 e Decreto Federal nº 8.437/2015. O processo
de enquadramento junto ao IAT foi iniciado em maio de 2019, é o de nº 15.917.192-2.

Ressalta-se que a abertura do processo ocorreu junto ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP), instituição que mais tarde,
juntamente com o Instituto de Terras, Cartografia e Geologia (ITCG) e do Instituto das Águas do Paraná, incorporam o
Instituto Água e Terra (IAT), conforme Lei Estadual nº 20.070/19.

Conforme as características do empreendimento previamente apresentadas pelo empreendedor, foi elaborado pelo IAP
o Termo de Referência – TR, emitido especificamente para o empreendimento Contorno Norte de Curitiba. Neste TR
foram abordadas as orientações para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA), documentos necessários para que se possam aferir a viabilidade do empreendimento, com
participação pública, tanto na elaboração como na avaliação dos estudos e projeto.

O presente documento se caracteriza por ser o Volume 3 do EIA, do total de 5 volumes, que são: Volume 1 –
Identificação e Caracterização do Empreendimento, Alternativas Tecnológicas e Locacionais e Áreas de Influência;
Volume 2 – Diagnóstico Ambiental do Meio Físico; Volume 3 – Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico; Volume 4 –
Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico; e Volume 5 – Análise Integrada, Prognóstico Ambiental, Passivos
Ambientais, Avaliação dos Impactos Ambientais, Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas Ambientais,
Compensação Ambiental, Conclusões, Bibliografia e Glossário.

Tanto o EIA como o RIMA devem ser desenvolvidos conforme orientações do TR do IAP e tendo por base os dados do
Projeto de Engenharia e informações correlatas fornecidas pela ARB. Também, são envolvidos na elaboração dos
estudos uma ampla gama de profissionais, distribuídos nas funções de coordenadores de abrangência geral,
coordenadores técnicos e assessores técnicos de diversas áreas de conhecimento, englobando os meios físico, biótico
e socioeconômico, além de profundo conhecimento na avaliação dos impactos ambientais, bem como nas medidas
voltadas a evitar, mitigar e compensar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos.
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Paralelamente à elaboração do EIA, necessário ao licenciamento no IAT, está em curso processo de anuência do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) ao empreendimento. Processo junto ao IPHAN é o de 
número 01508.000007/2020-35 e atualmente já há anuência do órgão para a Licença Prévio do empreendimento.

Também foram consultados outros órgãos, das três esferas governamentais, quanto a anuência ao empreendimento, 
onde nenhum solicitou estudos adicionais para avaliação específica de viabilidade ou se posicionou contrário à 
implantação e operação do empreendimento.

No que tange à Bibliografia, o Referencial Bibliográfico de todo EIA será apresentado, por área de abrangência, no 
Volume 5, Capítulo 9 do presente Estudo de Impacto.
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4.2. MEIO BIÓTICO 

4.2.1. Flora 

A caracterização de flora tem como tem por finalidade apresentar os levantamentos florísticos e fitossociológicos das 
formações vegetais nativas (fitofisionomias existentes e estágios de regeneração) existentes na ADA, AID e AII do 
empreendimento. 

Especificamente, o levantamento de flora tem como objetivo de caracterizar a flora e mapear as formações florestais, 
estudar e determinar os aspectos florísticos e fitossociológicos, caracterizar e mapear as Áreas de Preservação 
Permanentes (APP) e analisar a paisagem da AII quanto ao grau de fragmentação, distribuição e conectividade dos 
fragmentos florestais. 

4.2.1.1. Caracterização Fitogeográfica 

As florestas tropicais estão entre os ecossistemas mais complexos e sensíveis do planeta Terra, apesar de serem pouco 
conhecidos e estarem sob constante ameaça de destruição. Essas florestas cobriam uma área de 16 milhões de Km², 
porém as atividades humanas como agricultura, extração de madeira, criação de gado, mineração e projetos de 
desenvolvimento em grande escala, reduziram essa área para menos de 9 milhões de Km² (MIRANDA & MATTOS, 1992). 
As florestas pluviais são importantes porque elas provem abrigo para um grande número de espécies vegetais, animais, 
e microrganismos - o que constitui um banco genético importante - além de fornecerem uma variedade de produtos 
comerciais e não comerciais tais como madeiras, lenhas, frutas, bem como produtos industriais como óleos, corantes, 
fibras e resinas (CORSON, 1990).   

No Brasil, além do bioma Floresta Amazônica, as florestas tropicais estão representadas pelo bioma Floresta Atlântica, 
que ocupava originalmente 15% do território brasileiro, estando atualmente reduzida a cerca de 7,84%, constituindo-se 
assim no segundo ecossistema mais ameaçado de extinção do mundo (SCHÄFFER & PROCHNOW, 2002). A Floresta 
Atlântica localiza-se sobre a cadeia montanhosa que ocorre ao longo da costa Atlântica brasileira, abrangendo total ou 
parcialmente 17 estados, desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte (RIZZINI, 1979; SCHÄFFER & 
PROCHNOW, 2002).  

A denominação Floresta Atlântica é utilizada para designar um complexo vegetacional que possui vários ecossistemas 
associados como formações pioneiras (manguezais e restinga), as Florestas Estacionais e as Florestas Ombrófilas 
(SCHÄFFER & PROCHNOW, 2002) dentre outros. Esta diversidade de ecossistemas torna esse bioma uma das regiões 
com maior biodiversidade do Planeta (LEME & MARIGO, 1993), abrigando mais de 20.000 espécies vegetais, das quais 
50% são endêmicas e comparativamente com a Floresta Amazônica, apresenta uma maior diversidade de mamíferos 
(SCHÄFFER & PROCHNOW, 2002). Apesar da devastação acentuada, a Floresta Atlântica ainda contém uma parcela 
significativa da diversidade biológica do Brasil, com altíssimos níveis de endemismo. Atualmente, restam pequenos e 
médios fragmentos desse bioma, os quais abrigam alta biodiversidade e cumprem importantes funções ecológicas 
(MORELLATO & HADDAD, 2000). Este bioma é composto de uma série de fitofisionomias bastante diversificadas, 
determinadas pela proximidade da costa, relevo, tipos de solo e regimes pluviométricos.  

O estado do Paraná é coberto por três tipos principais de fisionomias florestais: Floresta Ombrófila Mista (FOM), Floresta 
Estacional Semidecidual (FES) e a Floresta Ombrófila Densa (FOD) (ITCG, 2019, IBGE 2012). No estado do Paraná, a 
Floresta Ombrófila Mista ocorre desde o primeiro planalto, a oeste da Serra do Mar, estendendo-se ao longo do segundo 
e terceiro planaltos, abrangendo cerca de 37% do território do estado, além dos ecossistemas associados a ela, como 
campos naturais (Estepe Gramíneo-Lenhosa), cerrados, matas de galeria e várzeas, que correspondem a mais 16% do 
território paranaense (RIBEIRO et al., 2009). 

A fitofisionomia presente na AII é a da Floresta Ombrófila Mista e suas formações Altomontana, Montana e Aluvial além 
dos Campos Naturais, conforme ITCG (2019). O mapa que segue apresenta a localização do empreendimento em relação 
ao mapa fitogeográfico do estado do Paraná.
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4.2.1.2. Uso do Solo das Áreas de Preservação Permanente na AID 

Para a determinação das classes de uso do solo, foi tomado como base o traçado do projeto, contendo a AID, 
bem como a malha hidrográfica disponibilizada pelo ITCG. O mapeamento foi realizado através de ortofotos 
utilizando os softwares QGIS e Google Earth. O mapa de uso do solo foi dividido nas seguintes categorias de 
ocupação: Vegetação Florestal Nativa em Estágio Médio e Avançado, Vegetação Herbácea ou Solo Nu, 
Reflorestamento com Espécies Exóticas, Massa d’Água e Área Urbanizada (compreende edificações, vias etc.). 

O quadro a seguir apresenta os resultados do mapeando do uso do solo nas APP’s da ADA e AID. 

Quadro 1: Quadro de áreas das classes de uso do solo nas APPs da ADA e AID. 

Classe de Uso Área (m²) % 

Vegetação Floresta Nativa em Estágio Médio 1.312.936,97 34,66% 

Vegetação Floresta Nativa em Estágio Avançado 320.955,38 8,47% 

Vegetação Herbácea ou Solo Exposto 1.072.235,59 28,31% 

Área Urbanizada 978.319,79 25,83% 

Agricultura 73.497,94 1,94%

Massa d'Água (açudes e lagos) 22.229,15 0,59% 

Reflorestamento Com Espécies Exóticas 7.439,57 0,20% 

Total Geral 3.787.614,39 100,00% 

Conforme apresentado no quadro, as áreas de APP’s apresentam somente 43,14% de área com vegetação 
florestal nativa, demonstrando que essas áreas se encontram desprotegidas ameaçando os recursos hídricos e 
prejudicando a fauna local. Além disso, cerca de 26% das APP’s estão urbanizadas, seja com vias ou edificações. 
Destaca-se ainda que cerca de 28% dessas áreas apresentam vegetação herbácea ou solo exposto. Essas áreas 
poderiam ser utilizadas para projetos de recomposição de vegetação para contribuir para o aumento do percentual 
de vegetação florestal nas APP’s presentes na ADA e AID.  

Os mapas que seguem apresentam o uso e ocupação do solo na faixa de domínio.
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4.2.1.3. Metodologia 

Para a o levantamento florístico foi utilizada a metodologia de Caminhamento, proposta por Filgueiras et al. (1994). 
Nesta metodologia foram percorridos vários ambientes da ADA e AID, a fim de registrar o maior número possível 
de espécies da flora presentes, considerando todas as plantas de todos os hábitos e em todos os estratos. 

O levantamento florístico tem por objetivo descrever qualitativamente a flora na ADA e AID, e assim identificar a 
presença de espécies endêmicas, as ameaçadas de extinção e àquelas com deficiência de dados acerca do 
estado de conservação. 

O levantamento fitossociológico foi realizado por meio de parcelas, pelo método de Amostragem Casual Simples. 
A amostragem casual preconiza que a seleção de que cada unidade amostral deve ser livre de qualquer escolha 
e totalmente independente da seleção das demais unidades amostrais. Para tanto, as unidades amostrais foram 
aleatorizadas (sorteadas) sobre o mapa da área de supressão através de sistemas de coordenadas. Após o sorteio 
dos pontos, os mesmos foram transferidos para um aparelho GPS e localizados em campo (FELFILI et al., 2011). 

As parcelas possuem formato retangular, com dimensões de 10 m x 20 m, totalizando 200 m² por parcela.  Para 
a sua instalação, foi esticada uma trena de 20 m sobre o solo, e em seguida foram medidos 5 m para cada lado 
da trena. As parcelas foram marcadas em seus eixos com fita zebrada. O quadro a seguir apresenta as 
coordenadas das parcelas instaladas. 

Quadro 2: Coordenadas das parcelas levantadas (Datum SIRGAS 2000 Zona 22J). 

Parc. Coord. X Coord. Y  Parc. Coord. X Coord. Y  Parc. Coord. X Coord. Y 

1 687.699,58 7.193.468,23  20 686.082,16 7.194.963,34  39 681.050,32 7.196.624,43 

2 687.567,80 7.193.481,70  21 686.238,45 7.195.352,61  40 681.533,07 7.196.435,80 

3 687.398,57 7.193.654,24  22 685.893,09 7.195.335,11  41 681.474,26 7.196.658,83 

4 687.468,54 7.193.669,11  23 685.143,81 7.195.412,80  42 681.510,79 7.196.649,81 

5 687.429,54 7.193.875,95  24 684.315,39 7.195.666,46  43 682.003,36 7.197.091,53 

6 687.236,33 7.193.866,56  25 684.918,13 7.195.532,56  44 681.879,41 7.196.696,24 

7 687.319,06 7.193.822,97  26 683.896,81 7.196.214,62  45 682.055,73 7.196.690,43 

8 687.303,28 7.193.917,59  27 683.596,48 7.196.584,21  46 682.169,58 7.196.637,87 

9 687.108,08 7.194.604,56  28 678.957,47 7.195.922,42  47 682.392,38 7.196.709,58 

10 686.967,39 7.194.655,97  29 679.264,35 7.196.007,30  48 682.460,62 7.196.608,30 

11 686.988,25 7.194.755,02  30 679.599,63 7.195.993,64  49 682.355,32 7.196.858,10 

12 686.833,09 7.194.716,96  31 679.745,65 7.196.049,41  50 683.030,73 7.196.346,84 

13 686.451,73 7.194.483,60  32 679.827,91 7.196.102,82  51 682.977,94 7.196.388,99 

14 686.849,36 7.194.982,30  33 679.953,92 7.196.152,32  52 683.257,22 7.196.239,84 

15 683.689,43 7.195.796,11  34 679.728,53 7.196.607,34  53 683.138,62 7.196.254,75 

16 686.446,73 7.195.001,95  35 680.529,22 7.196.401,43  54 683.554,00 7.195.964,59 

17 686.513,63 7.195.128,99  36 680.452,21 7.196.402,79  55 683.647,97 7.195.871,13 

18 686.697,82 7.194.849,79  37 680.779,40 7.196.498,01  56 683.549,61 7.196.284,83 

19 686.735,76 7.194.779,21  38 680.679,63 7.196.506,32     

A localização das parcelas pode ser visualizada nos mapas que seguem. 
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O critério de inclusão adotado foi de DAP (Diâmetro na altura do peito - 1,3 m) acima de 4 cm. Na área da parcela 
foram coletadas as seguintes variáveis:  

• CAP (Circunferência a Altura do Peito) em centímetros, com a medida mínima de inclusão igual a 12,5 
cm (DAP 4,0 cm), com auxílio de fita-métrica, medido a 1,30 metros da altura do solo; 

• Altura Total em metros, estimado utilizando-se da própria altura do auxiliar posicionado ao lado da árvore; 

• Identificação da espécie.  

Além destes dados dendrométricos, também foram observados os aspectos da área como: fisionomia, sub-
bosque, vegetação do entorno, se possui influência antrópica e qual, presença ou ausência de epífitas, rupícolas, 
reófitas e herbáceas. 

De posse dos dados obtidos em campo foram calculados, por meio do Software Microsoft Excel 2013, os 
parâmetros fitossociológicos que são baseados na metodologia proposta por Mueller-Dombois e Ellenberg (1974). 
A análise Fitossociológica ou Estrutura Horizontal são representados pelos parâmetros de Densidade ou 
Abundância, Frequência, Dominância e Índice de Valor de Importância e Índice de Valor de Cobertura.  

Os parâmetros fitossociológicos foram calculados pelas fórmulas descritas abaixo: 

• Densidade absoluta (DA) = n/ha 

• Densidade relativa (DR) = [(n/ha)/(N/ha)]*100 

• Frequência absoluta (FA) = percentagem de ocorrência da espécie nas parcelas. 

• Frequência relativa (FR) = (FA/∑FA)*100 

• Área basal da espécie (ABs) = somatório da área basal de uma espécie 

• Dominância absoluta (DoA) = ABs/ha 

• Dominância relativa (DoR) = [(ABs/ha)/(G/ha)]*100 

• Índice de valor de importância (IVI) = DR + FR + DoR 

• Índice de valor de cobertura (IVC) = DR + DoR 

Notação: 

• n = número de indivíduos da espécie 

• N = número de indivíduos total 

• ha = hectare 

• g = somatório da área basal de uma espécie 

• G = somatório da área basal de todas as espécies 

A área basal em m²/ha foi calculada através da seguinte fórmula, conforme proposto por Soares et al. (2011): 

G = π x DAP² / 4 

Onde:  

G = Área Basal (m²/ha); 

π = 3,1416 (constante Pi); 

DAP = diâmetro na altura do peito (m). 

Para a comprovação da suficiência amostral, utilizou-se de análise estatística sendo o limite de erro máximo 
admitido de 20% com 95% de probabilidade. A fórmula utilizada (PÉLLICO NETTO & BRENA, 1997) para a análise 
é apresentada abaixo. 
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Sendo: 

 

A identificação das espécies ocorreu primariamente em campo, o material duvidoso de identificação ou 
desconhecido, foi coletado e/ou fotografado para posterior identificação com o auxílio de literatura específica como 
os trabalhos de Backes e Irgang (2002), os de Lorenzi (vol. 1 (2008), vol. 2 (2009) e vol. 3 (2009), de Sobral et al. 
(2006), Souza & Lorenzi (2008), além de toda a Flora Ilustrada Catarinense e Flora do Estado de São Paulo. Além 
destes, foram utilizados para a escrita correta dos nomes científicos, os bancos de dados do site do Herbário do 
Missouri Botanical Garden (www.mobot.org) e do International Plant Names Index (www.ipni.org). 

A determinação taxonômica das espécies foi baseada no sistema de classificação proposto pelo Angiosperm 
Phylogeny Group (APG IV, 2016). Para a validação dos nomes científicos e populares, utilizou-se a tabela de 
espécies do Sistaxon e da Flora do Brasil (2020). 

A identificação de espécies ameaçadas de extinção e imunes ao corte foram realizadas com base na Lista Nacional 
Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA n° 443 de 2014), enquanto que a situação de 
endemismo se deu através da lista de espécies da Flora do Brasil (2020). 

Para a caracterização do estágio sucessional de regeneração da vegetação secundária da Floresta Ombrófila 
Mista, foram utilizadas as terminologias ditadas pela Resolução CONAMA nº 02/1994. Esta normativa dispõe os 
parâmetros referentes aos estágios sucessionais no estado do Paraná. 

4.2.1.4. Resultados 

4.2.1.4.1. ANÁLISE FLORÍSTICA 

Ao longo da ADA e AID foram registradas no total 549 espécies, pertencentes a 123 famílias botânicas. 
Apesar das pressões antrópicas constatou-se uma significativa riqueza de espécies da flora, sejam estas 
herbáceas, arbustivas, arbóreas, lianas e epífitas características de áreas florestais ou de áreas 
degradadas ou em regeneração.  

Quanto à forma de vida, a maior parte das espécies observadas são de árvores, sendo 249 espécies, 
em seguida as ervas somam 179 do total, 90 espécies são de arbustos, 26 espécies de lianas, 2 espécies 
de palmeiras e 3 de fetos arborescentes (Xaxim). 
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Figura 1: Número de espécies por forma de vida. 

 

Em relação ao substrato, 508 espécies são terrícolas, enquanto que 39 são epífitas e 2 espécies são 
aquáticas. 

Figura 2: Número de espécies por tipo de substrato. 

 

As famílias com maior número de espécies são: Myrtaceae com 51 espécies, seguida de Asteraceae 
com 47 espécies, Fabaceae com 44 espécies, Lauraceae com 24 espécies, Poaceae com 23 espécies, 
Rubiaceae com 19 espécies, Solanaceae com 18 espécies, Melastomataceae com 13 espécies e 
Euphorbiaceae e Orchidaceae com 12 espécies cada. As famílias representadas por uma única espécie 
somam 53 (Figura 3). 
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Figura 3: Número de espécies por famílias encontradas na área de estudo. 

 

As espécies arbóreas são as mais diversificadas, ou seja, possuem uma riqueza maior. Entre as espécies 
com maior frequência encontradas na AID estão: Araucaria angustifolia (Araucária), Podocarpus sellowii 
(Pinheirinho-bravo), Campomanesia xanthocarpa (Gabiroba), Casearia sylvestris (Cefezeiro-do-mato), 
Cupania vernalis (Camboatá-vermelho), Mimosa scabrella (Bracatinga), Jacaranda puberula 
(Carobinha), Lithraea brasiliensis (Aroeira), Matayba elaeagnoides (Camboatá), Maytenus evonymoides, 
Várias espécies de Myrtáceas, Nectandra megapotamica (Canela-merda) e Ocotea puberula (Canela-
sebo), Allophylus edulis (Chao-chao). A palmeira Syagrus romanzoffiana (jerivá) também é 
frequentemente encontrada na área, principalmente em áreas abertas. 

Figura 4: Indivíduo de Podocarpus sellowii 
(Pinheirinho-bravo) registrado na AID. 

Figura 5: Indivíduo de Syagrus romanzoffiana (jerivá) 
registrado na AID. 
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Figura 6: Indivíduo de Mimosa scabrella (Bracatinga) 
registrado na AID. 

Figura 7: Indivíduo de Lithraea brasiliensis (Aroeira) 
registrado na AID. 

Entre as espécies arbustivas as mais comumente observadas são: Cordyline spectabilis (Uvarana), 
Allophylus guaraniticus (Chao-chao-miúdo), Boehmeria caudata (Urtiga-mansa), Piper aduncum (falso-
jaborandi), Eugenia uniflora (Pitangueira), Miconia hyemalis (Pixirica-branca) entre outras.  

Figura 8: Indivíduo de Miconia hyemalis (Pixirica-
branca) registrado na AID. 

Figura 9: Indivíduo de Piper aduncum (falso-jaborandi) 
registrado na AID. 

As espécies herbáceas são representadas principalmente pelas famílias Poaceae e Cyperaceae bem como por 
outras famílias. Entre as espécies mais comumente encontradas estão: várias espécies dos gêneros Tradescantia, 
Paspalum, Oxalis e Baccharis, bem como as espécies Sida rhombifolia (Guamxuma), Mimosa ramosissima 
(Juquiri), Solidago chilensis (Erva-lanceta), Porophyllum ruderale (Couve-cravinho) além das pteridófitas Anemia 
phyllitidis (Avenca), Rumohra adiantiformis (Samambaia-preta) e Lastreopsis amplíssima (Samambaia).  
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Figura 10: Indivíduo de Anemia phyllitidis (Avenca). Figura 11: Indivíduo de Mimosa ramosissima (Juquiri). 

Dentre as espécies epífitas, as famílias com maior número de espécies são Bromeliaceae e Orquidaceae com 9 
espécies cada, seguidas de Polypodiaceae com 8 espécies.  

Dentre as bromélias encontradas com maior frequência estão: Aechmea distichantha, Aechmea caudata, 
Tillandsia stricta e Tillandsia tenuifolia entre outras. Entre as Polypodiaceae as espécies que mais se destacam 
são: Microgramma squamulosa, Pleopeltis hirsutissima, Pleopeltis pleopeltifolia e Serpocaulon catharinae. Entre 
as Orchidaceae merecem destaque as seguintes espécies: Acianthera sonderiana, Gomesa recurva e Maxillaria 
picta. 

Das espécies de epífitas pertencentes às outras famílias destacam-se: Hatiora salicornioides, Lepismium 
houlletianum, Sinningia douglasii, Philodendron loefgrenii, Peperomia glabela, Peperomia tetraphylla entre outras. 
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Figura 12: Indivíduo de Acianthera sonderiana. Figura 13: Indivíduo de Aechmea distichantha. 

Figura 14: Indivíduo de Pecluma truncorum. Figura 15: Indivíduo de Pleopeltis pleopeltifolia. 

As lianas, mais conhecidas como cipós e trepadeiras, são frequentes em vários ambientes e principalmente nas 
bordas de fragmentos florestais. As principais espécies observadas ao longo da AID são: Cissus verticilata (cipó-
pucá), Dolichandra unguis-cati (cipó-de-gato), Paullinia carpopoda, Serjania multiflora, Clematis affinis, Mikania 
cordifolia, Mikania glomerata, Ipomoea alba (Batata-brava), Ipomoea cairica (Corda-de-viola), entre outras. 
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Figura 16: Indivíduo de Mikania glomerata. 

 

Devido ao fato da intensa pressão antrópica e exploração madeireira no passado, das edificações de moradias, 
pastagens e outros, há uma significativa instalação e propagação de espécies exóticas. Ao total foram encontradas 
ao longo da área de estudo 61 espécies exóticas. Entre espécies exóticas merecem destaque: Hovenia dulcis 
(Uva-do-japão), Ligustrum lucidum (Ligustro), Pinus sp. (pinus), Eucaliptus sp. (eucalipto), Gravillea robusta 
(Grevílea), Persea americana (abacateiro), Cirsium vulgare, Ricinus communis (mamona). 

Figura 17: Indivíduos de Hedychium coronarium (Lírio-
do-Brejo). 

Figura 18: Indivíduo de Hovenia dulcis (Uva-do-japão). 

A listagem das 549 espécies encontradas ao longo da ADA e AID são apresentadas no quadro abaixo. 

Quadro 3: Relação das espécies da flora registradas no levantamento florístico ao longo da ADA e AID. “*” indica 
que a espécie é exótica. 

Família Espécie Nome Popular Forma de Vida Substrato 

Acanthaceae Justicia carnea Jacobínia Erva Terrícola 

Acanthaceae Justicia floribunda  Erva Terrícola 

Acanthaceae Mendoncia puberula  Liana Terrícola 

Acanthaceae Thunbergia alata* Tumbérgia-azul Liana Terrícola 

Adoxaceae Sambucus australis Sabugueiro Arbusto Terrícola 
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Agavaceae Yucca elephantipes* Iuca-elefante Arbusto Terrícola 

Alstroemeriaceae Alstroemeria apertiflora  Erva Terrícola 

Alstroemeriaceae Bomarea edulis Cará-de-Caboclo Liana Terrícola 

Altingiaceae Liquidambar styraciflua* Liquidambar Árvore Terrícola 

Amaranthaceae Iresine diffusa Iresine Erva Terrícola 

Amaryllidaceae Zephyranthes rosea Lírio-do-vento Erva Terrícola 

Anacardiaceae Lithraea brasiliensis Aroeira Árvore Terrícola 

Anacardiaceae Mangifera indica* Mangueira Árvore Terrícola 

Anacardiaceae Schinus molle Aroeira-Salsa Árvore Terrícola 

Anacardiaceae Schinus polygama Aroeria Árvore Terrícola 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha Árvore Terrícola 

Anemiaceae Anemia phyllitidis Avenca Erva Terrícola 

Annonaceae Annona cacans Ariticum-Cagão Árvore Terrícola 

Annonaceae Annona emarginata Corticeira Árvore Terrícola 

Annonaceae Guatteria australis Pindaíba-Preta Árvore Terrícola 

Apiaceae Centella asiatica*  Erva Terrícola 

Apiaceae Eryngium eburneum Gravatá-do-Mato Erva Terrícola 

Apiaceae Eryngium sanguisorba  Erva Terrícola 

Apocynaceae Asclepias curassavica Erva-de-Rato-Falsa Erva Terrícola 

Apocynaceae Aspidosperma australe Peroba Árvore Terrícola 

Apocynaceae Aspidosperma olivaceum Peroba Arbusto Terrícola 

Apocynaceae Oxypetalum sp.  Erva Terrícola 

Aquifoliaceae IIex sp. Caúna Árvore Terrícola 

Aquifoliaceae Ilex brevicuspis Caúna Árvore Terrícola 

Aquifoliaceae Ilex dumosa Congonha-Miúda Árvore Terrícola 

Aquifoliaceae Ilex microdonta Caúna Árvore Terrícola 

Aquifoliaceae Ilex paraguariensis Erva-Mate Árvore Terrícola 

Aquifoliaceae Ilex theezans Caúna Árvore Terrícola 

Araceae Anthurium gaudichaudianum Antúrio Erva Terrícola 

Araceae Philodendron loefgrenii  Liana Epífita 

Araliaceae Didymopanax angustissimus Caixeta Árvore Terrícola 

Araliaceae Didymopanax calvus Caixeta Árvore Terrícola 

Araliaceae Hydrocotyle leucocephala  Erva Terrícola 

Araliaceae Oreopanax fulvus Figueira-do-Mato Árvore Terrícola 

Araliaceae Tetrapanax papyrifer* Papel-de-arroz Arbusto Terrícola 

Araucariaceae Araucaria angustifolia Araucária Árvore Terrícola 

Arecaceae Butia eriospatha Butiá Palmeira Terrícola 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana Jerivá Palmeira Terrícola 

Asparagaceae Cordyline congesta*  Arbusto Terrícola 

Asparagaceae Cordyline spectabilis Uvarana Arbusto Terrícola 

Aspleniaceae Asplenium scandicinum Samambaia Erva Epífita 

Asteraceae Acanthospermum australe  Erva Terrícola 

Asteraceae Achyrocline satureioides Macela Erva Terrícola 

Asteraceae Adenostemma brasilianum  Erva Terrícola 
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Asteraceae Baccharis anomala Parreirinha Erva Terrícola 

Asteraceae Baccharis dracunculifolia Vassoura Arbusto Terrícola 

Asteraceae Baccharis leucocephala  Arbusto Terrícola 

Asteraceae Baccharis microdonta Vassoura-Tupichava Arbusto Terrícola 

Asteraceae Baccharis oblongifolia Vassoura Arbusto Terrícola 

Asteraceae Baccharis oreophila Alecrim Arbusto Terrícola 

Asteraceae Baccharis sagittalis Vassoura Arbusto Terrícola 

Asteraceae Baccharis semiserrata Vassoura Arbusto Terrícola 

Asteraceae Baccharis uncinella Vassourinha Arbusto Terrícola 

Asteraceae Bidens alba Picão Erva Terrícola 

Asteraceae Bidens pilosa Picão-preto Erva Terrícola 

Asteraceae Chaptalia integerrima Lingua-de-Vaca Erva Terrícola 

Asteraceae Chaptalia nutans Língua-de-Vaca Erva Terrícola 

Asteraceae Chevreulia acuminata  Erva Terrícola 

Asteraceae Cirsium vulgare* Cardo Erva Terrícola 

Asteraceae Critoniopsis quinqueflora  Árvore Terrícola 

Asteraceae Dasyphyllum brasiliense Não-Me-Toque Árvore Terrícola 

Asteraceae Dasyphyllum spinescens  Árvore Terrícola 

Asteraceae Dendrophorbium brachycodon  Erva Terrícola 

Asteraceae Dendrophorbium limosum  Erva Terrícola 

Asteraceae Eclipta prostrata  Erva Terrícola 

Asteraceae Elephantopus mollis  Erva Terrícola 

Asteraceae Gochnatia polymorpha Cambará Árvore Terrícola 

Asteraceae Grazielia nummularia  Erva Terrícola 

Asteraceae Grazielia serrata  Erva Terrícola 

Asteraceae Mikania cordifolia  Liana Terrícola 

Asteraceae Mikania glomerata  Liana Terrícola 

Asteraceae Mutisia speciosa Cravo-Divino-Formoso Liana Terrícola 

Asteraceae Piptocarpha angustifolia Vassourão-Branco Árvore Terrícola 

Asteraceae Piptocarpha axillaris Vassourão-Branco Árvore Terrícola 

Asteraceae Piptocarpha sellowii  Árvore Terrícola 

Asteraceae Porophyllum ruderale Couve-Cravinho Erva Terrícola 

Asteraceae Pterocaulon balansae  Erva Terrícola 

Asteraceae Senecio brasiliensis Flor-Das-Almas Árvore Terrícola 

Asteraceae Solidago chilensis Erva-Lanceta Erva Terrícola 

Asteraceae Sonchus asper  Erva Terrícola 

Asteraceae Sonchus oleraceus  Erva Terrícola 

Asteraceae Tagetes minuta* Cravo-de-Defunto Erva Terrícola 

Asteraceae Trixis lessingii  Erva Terrícola 

Asteraceae Vernonanthura discolor Vassourão-Branco Árvore Terrícola 

Asteraceae Vernonanthura montevidensis  Erva Terrícola 

Asteraceae Vernonanthura puberula Vassourão-Branco Árvore Terrícola 

Asteraceae Vernonanthura tweediana  Erva Terrícola 

Asteraceae Xanthium spinosum  Erva Terrícola 
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Balsaminaceae Impatiens walleriana* Maria-Sem-Vergonha Erva Terrícola 

Berberidaceae Berberis laurina Espinho-de-São-João Arbusto Terrícola 

Bignoniaceae Dolichandra unguis-cati Cipó-de-Gato Liana Terrícola 

Bignoniaceae Handroanthus albus Ipê-Branco Árvore Terrícola 

Bignoniaceae Handroanthus chrysotrichus Ipê-Amarelo Árvore Terrícola 

Bignoniaceae Handroanthus heptaphyllus Ipê-rosa Árvore Terrícola 

Bignoniaceae Handroanthus sp. Ipê-Amarelo Árvore Terrícola 

Bignoniaceae Jacaranda micrantha Carobão Árvore Terrícola 

Bignoniaceae Jacaranda puberula Carobinha Árvore Terrícola 

Bignoniaceae Pyrostegia venusta Cipó-de-São-João Liana Terrícola 

Boraginaceae Cordia ecalyculata Chá-de-Bugre Árvore Terrícola 

Boraginaceae Cordia silvestris Louro-branco Árvore Terrícola 

Boraginaceae Varronia polycephala  Arbusto Terrícola 

Bromeliaceae Aechmea caudata Gravatá Erva Epífita 

Bromeliaceae Aechmea distichantha Gravatá Erva Epífita 

Bromeliaceae Aechmea recurvata Bromélia Erva Epífita 

Bromeliaceae Tillandsia mallemontii Cravo-do-Mato Erva Epífita 

Bromeliaceae Tillandsia stricta Cravo-do-Mato Erva Epífita 

Bromeliaceae Tillandsia tenuifolia Cravo-do-Mato Erva Epífita 

Bromeliaceae Tillandsia usneoides Barba-de-Velho Erva Epífita 

Bromeliaceae Vriesea friburgensis  Erva Epífita 

Bromeliaceae Vriesea hoehneana  Erva Epífita 

Burseraceae Protium kleinii Almécega Árvore Terrícola 

Cactaceae Hatiora salicornioides  Erva Epífita 

Cactaceae Lepismium houlletianum Cacto-de-Árvore Erva Epífita 

Cactaceae Lepismium lumbricoides  Erva Epífita 

Cactaceae Pereskia aculeata Ora-Pro-Nobis Liana Terrícola 

Campanulaceae Siphocampylus verticillatus  Erva Terrícola 

Canellaceae Cinnamodendron dinisii Pimenta Árvore Terrícola 

Cannabaceae Celtis iguanaea Esporão-de-Galo Arbusto Terrícola 

Cannaceae Canna indica* Parirá Erva Terrícola 

Caprifoliaceae Lonicera japonica* Madressilva Erva Terrícola 

Cardiopteridaceae Citronella gongonha Congonha Árvore Terrícola 

Cardiopteridaceae Citronella paniculata Congonha Árvore Terrícola 

Celastraceae Maytenus evonymoides  Árvore Terrícola 

Celastraceae Maytenus sp.  Árvore Terrícola 

Clethraceae Clethra scabra Carne-de-Vaca Árvore Terrícola 

Commelinaceae Commelina diffusa  Erva Terrícola 

Commelinaceae Dichorisandra hexandra  Erva Terrícola 

Commelinaceae Tradescantia cerinthoides  Erva Terrícola 

Commelinaceae Tradescantia fluminensis Trapoeraba Erva Terrícola 

Commelinaceae Tradescantia zebrina* Trapoeraba-Roxa Erva Terrícola 

Convolvulaceae Ipomoea alba Batata-Brava Liana Terrícola 

Convolvulaceae Ipomoea cairica Corda-de-Viola Liana Terrícola 
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Convolvulaceae Ipomoea triloba  Liana Terrícola 

Cunoniaceae Lamanonia speciosa Guaperê Árvore Terrícola 

Cunoniaceae Lamanonia ternata Guaperê Árvore Terrícola 

Cunoniaceae Weinmannia paulliniifolia Guamimunha Árvore Terrícola 

Cupressaceae Cupressus lusitanica* Cipreste Árvore Terrícola 

Cupressaceae Cupressus sempervirens* Cipreste Árvore Terrícola 

Cupressaceae Thuja orientalis* Tuia Árvore Terrícola 

Cyatheaceae Alsophila setosa Xaxim-de-espinho Feto 
Arborescente 

Terrícola 

Cyatheaceae Cyathea atrovirens Samambaiuçú 
Feto 
Arborescente 

Terrícola 

Cyatheaceae Cyathea corcovadensis Samambaiaçú 
Feto 
Arborescente Terrícola 

Cycadaceae Cycas revoluta* Cica Arbusto Terrícola 

Cyperaceae Carex brasiliensis  Erva Terrícola 

Cyperaceae Cyperus rotundus*  Erva Terrícola 

Cyperaceae Eleocharis maculosa  Erva Terrícola 

Cyperaceae Eleocharis nudipes  Erva Terrícola 

Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana Xaxim Árvore Terrícola 

Dryopteridaceae Lastreopsis amplissima Samambaia Erva Terrícola 

Dryopteridaceae Rumohra adiantiformis Samambaia-Preta Erva Terrícola 

Ebenaceae Diospyros kaki* Caqui Árvore Terrícola 

Elaeocarpaceae Sloanea hirsuta Sapopema Árvore Terrícola 

Elaeocarpaceae Sloanea lasiocoma Sapopema Árvore Terrícola 

Ericaceae Gaylussacia brasiliensis Camarinha Arbusto Terrícola 

Erythroxylaceae  Erythroxylum argentinum Cocão Árvore Terrícola 

Erythroxylaceae  Erythroxylum myrsinites  Árvore Terrícola 

Erythroxylaceae  Erythroxylum sp.  Árvore Terrícola 

Escalloniaceae Escallonia bifida Canudo-de-Pito Arbusto Terrícola 

Euphorbiaceae Alchornea triplinervia Tanheiro-Miúdo Árvore Terrícola 

Euphorbiaceae Aleurites moluccanus* Noz-da-índia Árvore Terrícola 

Euphorbiaceae Bernardia pulchella  Arbusto Terrícola 

Euphorbiaceae Croton celtidifolius Pau-de-Sangue Árvore Terrícola 

Euphorbiaceae Croton floribundus  Árvore Terrícola 

Euphorbiaceae Dalechampia micromeria  Liana Terrícola 

Euphorbiaceae Gymnanthes klotzschiana  Árvore Terrícola 

Euphorbiaceae Manihot grahamii Mandioca-Braba Arbusto Terrícola 

Euphorbiaceae Ricinus communis* Mamona Arbusto Terrícola 

Euphorbiaceae Sapium glandulosum Leiteiro Árvore Terrícola 

Euphorbiaceae Sebastiania brasiliensis Branquilho Árvore Terrícola 

Euphorbiaceae Sebastiania commersoniana Branquilho Árvore Terrícola 

Fabaceae Albizia edwallii Angico-Pururuca Árvore Terrícola 

Fabaceae Bauhinia forficata Pata-de-Vaca Árvore Terrícola 

Fabaceae Calliandra brevipes Caliandra Arbusto Terrícola 

Fabaceae Calliandra tweedii Caliandra Arbusto Terrícola 
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Fabaceae Calopogonium caeruleum  Erva Terrícola 

Fabaceae Canavalia bonariensis  Erva Terrícola 

Fabaceae Cassia sp.  Erva Terrícola 

Fabaceae Chamaecrista desvauxii  Erva Terrícola 

Fabaceae Clitoria falcata  Erva Terrícola 

Fabaceae Crotalaria lanceolata  Erva Terrícola 

Fabaceae Dahlstedtia floribunda  Arbusto Terrícola 

Fabaceae Dalbergia brasiliensis Caroba-Brava Árvore Terrícola 

Fabaceae Dalbergia frutescens Marmeleiro Árvore Terrícola 

Fabaceae Desmodium affine  Erva Terrícola 

Fabaceae Desmodium incanum  Erva Terrícola 

Fabaceae Erythrina crista-galli Corticeira Árvore Terrícola 

Fabaceae Erythrina falcata Corticeira-da-Serra Árvore Terrícola 

Fabaceae Erythrina speciosa Mulungu Arbusto Terrícola 

Fabaceae Inga marginata Ingá-Feijão Árvore Terrícola 

Fabaceae Inga sellowiana Ingá-Rosa Árvore Terrícola 

Fabaceae Inga sessilis Ingá-Macaco Árvore Terrícola 

Fabaceae Inga vera Ingá Árvore Terrícola 

Fabaceae Inga virescens Ingá Árvore Terrícola 

Fabaceae Leucaena leucocephala* Leucena Arbusto Terrícola 

Fabaceae Lonchocarpus campestris Rabo-de-bugio Árvore Terrícola 

Fabaceae Lonchocarpus cultratus Rabo-de-bugio Árvore Terrícola 

Fabaceae Lonchocarpus 
muehlbergianus 

Rabo-de-bugio Árvore Terrícola 

Fabaceae Lonchocarpus nitidus Rabo-de-bugio Árvore Terrícola 

Fabaceae Machaerium paraguariense Farinha-Seca Árvore Terrícola 

Fabaceae Machaerium stipitatum Farinha-Seca Árvore Terrícola 

Fabaceae Mimosa pudica Dorme-dorme Erva Terrícola 

Fabaceae Mimosa ramosissima Juquiri Arbusto Terrícola 

Fabaceae Mimosa scabrella Bracatinga Árvore Terrícola 

Fabaceae Ormosia arborea Olho-de-Cabra Árvore Terrícola 

Fabaceae Pterocarpus rohrii Sangueiro Árvore Terrícola 

Fabaceae Senegalia riparia  Erva Terrícola 

Fabaceae Senna macranthera Chuva-de-Ouro Árvore Terrícola 

Fabaceae Senna multijuga Pau-Cigarra Árvore Terrícola 

Fabaceae Senna oblongifolia  Árvore Terrícola 

Fabaceae Senna pendula  Arbusto Terrícola 

Fabaceae Sesbania virgata Acácia-de-Flores-
Vermelhas 

Arbusto Terrícola 

Fabaceae Tipuana tipu* Acácia-amendoim Árvore Terrícola 

Fabaceae Trifolium repens  Erva Terrícola 

Fabaceae Vigna luteola  Erva Terrícola 

Gesneriaceae Sinningia douglasii Rainha-do-Abismo Erva Epífita 

Gleicheniaceae Dicranopteris flexuosa  Erva Terrícola 

Gleicheniaceae Dicranopteris nervosa  Erva Terrícola 
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Gleicheniaceae Gleichenella pectinata Samambaia Erva Terrícola 

Hypoxidaceae Hypoxis decumbens Tiririca-de-Flor-Amarela Erva Terrícola 

Iridaceae Crocosmia crocosmiiflora* Palma-de-Santa-Rita Erva Terrícola 

Iridaceae Sisyrinchium alatum  Erva Terrícola 

Juncaceae Juncus microcephalus  Erva Terrícola 

Lamiaceae Aegiphila integrifolia Gaioleiro Árvore Terrícola 

Lamiaceae Salvia officinalis*  Erva Terrícola 

Lamiaceae Vitex megapotamica Tarumã Árvore Terrícola 

Lauraceae Cinnamomum amoenum Canela-Alho Árvore Terrícola 

Lauraceae Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo Árvore Terrícola 

Lauraceae Cryptocarya aschersoniana Canela-Fogo Árvore Terrícola 

Lauraceae Endlicheria paniculata Canela-Frade Árvore Terrícola 

Lauraceae Laurus nobilis* Louro Arbusto Terrícola 

Lauraceae Nectandra lanceolata Canela-Amarela Árvore Terrícola 

Lauraceae Nectandra megapotamica Canela-Merda Árvore Terrícola 

Lauraceae Nectandra membranacea Canela-branca Árvore Terrícola 

Lauraceae Nectandra puberula Canela-Amarela Árvore Terrícola 

Lauraceae Ocotea acutifolia  Árvore Terrícola 

Lauraceae Ocotea bicolor Canela-Fedida Árvore Terrícola 

Lauraceae Ocotea lancifolia Canela-Pilosa Árvore Terrícola 

Lauraceae Ocotea nectandrifolia Canela-branca Árvore Terrícola 

Lauraceae Ocotea odorifera Canela-Sassafrás Árvore Terrícola 

Lauraceae Ocotea porosa Canela-Imbúia Árvore Terrícola 

Lauraceae Ocotea puberula Canela-Sebo Árvore Terrícola 

Lauraceae Ocotea pulchella Canela-Preta Árvore Terrícola 

Lauraceae Ocotea sp.  Árvore Terrícola 

Lauraceae Ocotea sp. 2  Árvore Terrícola 

Lauraceae Ocotea vaccinioides  Árvore Terrícola 

Lauraceae Persea americana* Abacateiro Árvore Terrícola 

Lauraceae Persea major  Árvore Terrícola 

Lauraceae Persea venosa  Árvore Terrícola 

Lauraceae Persea willdenovii  Árvore Terrícola 

Lecythidaceae Cariniana estrellensis Jequitibá Árvore Terrícola 

Lomariopsidaceae Nephrolepis pendula  Erva Epífita 

Lycopodiaceae Lycopodium clavatum Licopódio Erva Terrícola 

Lythraceae Lafoensia pacari Dedaleiro Árvore Terrícola 

Lythraceae Lafoensia vandelliana  Árvore Terrícola 

Lythraceae Lagerstroemia indica* Extremosa Arbusto Terrícola 

Malvaceae Ceiba speciosa Paineira-Rosa Árvore Terrícola 

Malvaceae Dombeya wallichii* Astrapéia Arbusto Terrícola 

Malvaceae Guazuma ulmifolia  Árvore Terrícola 

Malvaceae Hibiscus rosa-sinensis* Hibisco Arbusto Terrícola 

Malvaceae Luehea divaricata Açoita-Cavalo Árvore Terrícola 

Malvaceae Pavonia lanata  Erva Terrícola 
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Malvaceae Sida rhombifolia Guanxuma Erva Terrícola 

Malvaceae Sida spinosa  Erva Terrícola 

Melastomataceae Clidemia hirta Anhanga-Piri Arbusto Terrícola 

Melastomataceae Leandra australis Pixirica Arbusto Terrícola 

Melastomataceae Leandra gracilis  Arbusto Terrícola 

Melastomataceae Leandra purpurascens Pixirica Arbusto Terrícola 

Melastomataceae Leandra regnellii Pixirica Arbusto Terrícola 

Melastomataceae Miconia cinerascens Pixirica-Branca-da-Serra Árvore Terrícola 

Melastomataceae Miconia hyemalis Pixirica-Branca Arbusto Terrícola 

Melastomataceae Miconia ramboi Pixirica Arbusto Terrícola 

Melastomataceae Miconia sellowiana Pixirica Árvore Terrícola 

Melastomataceae Pleroma clavatum  Arbusto Terrícola 

Melastomataceae Pleroma dubium  Arbusto Terrícola 

Melastomataceae Pleroma sellowianum  Arbusto Terrícola 

Melastomataceae Tibouchina sellowiana  Árvore Terrícola 

Meliaceae Cabralea canjerana Canjerana Árvore Terrícola 

Meliaceae Cedrela fissilis Cedro Árvore Terrícola 

Meliaceae Melia azedarach* Santa-Bárbara Árvore Terrícola 

Meliaceae Trichilia catigua Catiguá Árvore Terrícola 

Meliaceae Trichilia clausseni  Árvore Terrícola 

Monimiaceae Mollinedia clavigera Capixim Arbusto Terrícola 

Monimiaceae Mollinedia schottiana Capixim Arbusto Terrícola 

Moraceae Ficus cestrifolia Figueira-Branca Árvore Terrícola 

Moraceae Ficus enormis Figueira-da-Pedra Árvore Terrícola 

Moraceae Ficus luschnathiana Figueira-do-Mato Árvore Terrícola 

Moraceae Ficus sp.  Árvore Terrícola 

Moraceae Morus nigra* Amora-Preta Árvore Terrícola 

Moraceae Sorocea bonplandii Cincho Árvore Terrícola 

Myrtaceae Blepharocalyx salicifolius Murta Árvore Terrícola 

Myrtaceae Callistemon salignus* Escova-de-garrafa Árvore Terrícola 

Myrtaceae Callistemon viminalis* Escova-de-garrafa Árvore Terrícola 

Myrtaceae Calyptranthes sp.  Árvore Terrícola 

Myrtaceae Campomanesia eugenioides Guabiroba Árvore Terrícola 

Myrtaceae Campomanesia guaviroba Guabirovão Árvore Terrícola 

Myrtaceae Campomanesia guazumifolia Sete-Capotes Árvore Terrícola 

Myrtaceae Campomanesia rhombea  Árvore Terrícola 

Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa Gabiroba Árvore Terrícola 

Myrtaceae Eucalyptus camaldulensis* Eucalipto Árvore Terrícola 

Myrtaceae Eucalyptus saligna* Eucalipto Árvore Terrícola 

Myrtaceae Eucalyptus sp.* Eucalipto Árvore Terrícola 

Myrtaceae Eugenia beaurepairiana  Árvore Terrícola 

Myrtaceae Eugenia handroana Camarinha Árvore Terrícola 

Myrtaceae Eugenia involucrata Cereja Árvore Terrícola 

Myrtaceae Eugenia kleinii  Árvore Terrícola 



30 

 

 

Família Espécie Nome Popular Forma de Vida Substrato 

Myrtaceae Eugenia platysema  Árvore Terrícola 

Myrtaceae Eugenia pluriflora Pitanga-Verde Árvore Terrícola 

Myrtaceae Eugenia pyriformis Uvaia Árvore Terrícola 

Myrtaceae Eugenia sp.  Árvore Terrícola 

Myrtaceae Eugenia sp. 2  Árvore Terrícola 

Myrtaceae Eugenia uniflora Pitangueira Arbusto Terrícola 

Myrtaceae Feijoa sellowiana  Árvore Terrícola 

Myrtaceae Melaleuca alternifolia* Melaleuca Árvore Terrícola 

Myrtaceae Myrceugeia sp.  Árvore Terrícola 

Myrtaceae Myrceugenia euosma Cambuí Árvore Terrícola 

Myrtaceae Myrceugenia ovata Cambuí Árvore Terrícola 

Myrtaceae Myrceugenia sp.  Árvore Terrícola 

Myrtaceae Myrcia brasiliensis Guamirim Árvore Terrícola 

Myrtaceae Myrcia guianensis Guamirim-Vermelho Árvore Terrícola 

Myrtaceae Myrcia hatschbachii Caingá Árvore Terrícola 

Myrtaceae Myrcia hebepetala Guamirim Árvore Terrícola 

Myrtaceae Myrcia multiflora  Árvore Terrícola 

Myrtaceae Myrcia oblongata  Árvore Terrícola 

Myrtaceae Myrcia palustris Jubuticabão Árvore Terrícola 

Myrtaceae Myrcia pubipetala  Árvore Terrícola 

Myrtaceae Myrcia retorta Guamirim Árvore Terrícola 

Myrtaceae Myrcia sp.  Árvore Terrícola 

Myrtaceae Myrcia sp. 2  Árvore Terrícola 

Myrtaceae Myrcia sp. 3  Árvore Terrícola 

Myrtaceae Myrcia sp. 4  Árvore Terrícola 

Myrtaceae Myrcia sp. 5  Árvore Terrícola 

Myrtaceae Myrcia splendens Guamirim-Miúdo Árvore Terrícola 

Myrtaceae Myrcianthes gigantea Araçá-do-Mato Árvore Terrícola 

Myrtaceae Myrcianthes pungens Guabijú Árvore Terrícola 

Myrtaceae Myrciaria sp.  Árvore Terrícola 

Myrtaceae Neomitranthes sp.  Árvore Terrícola 

Myrtaceae Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo Árvore Terrícola 

Myrtaceae Plinia trunciflora Jabuticabeira Árvore Terrícola 

Myrtaceae Psidium cattleianum Araçá Árvore Terrícola 

Myrtaceae Psidium guajava* Goiabeira Árvore Terrícola 

Nyctaginaceae Bougainvillea spectabilis Primavera Árvore Terrícola 

Nymphaeaceae Nymphaea caerulea* Ninféia Erva Aquática 

Olacaceae Schoepfia brasiliensis  Árvore Terrícola 

Oleaceae Chionanthus filiformis  Árvore Terrícola 

Oleaceae Ligustrum lucidum* Ligustro Árvore Terrícola 

Onagraceae Fuchsia regia Brinco-de-Princesa Liana Terrícola 

Onagraceae Ludwigia peruviana  Erva Terrícola 

Onagraceae Ludwigia sericea Cruz-de-Malta Erva Terrícola 

Onagraceae Oenothera affinis  Erva Terrícola 
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Onagraceae Oenothera longiflora  Erva Terrícola 

Orchidaceae Acianthera sonderiana  Erva Epífita 

Orchidaceae Cyanaeorchis arundinae  Erva Epífita 

Orchidaceae Epidendrum densiflorum  Erva Epífita 

Orchidaceae Gomesa recurva Parasita-Das-Capoeiras Erva Epífita 

Orchidaceae Govenia utriculata  Erva Epífita 

Orchidaceae Habenaria exaltata  Erva Epífita 

Orchidaceae Lankesterella ceracifolia  Erva Epífita 

Orchidaceae Malaxis excavata  Erva Terrícola 

Orchidaceae Maxillaria picta  Erva Epífita 

Orchidaceae Prescottia stachyodes  Erva Terrícola 

Orchidaceae Rodriguezia obtusifolia  Erva Epífita 

Orchidaceae Sacoila lanceolata  Erva Terrícola 

Orobanchaceae Agalinis communis  Erva Terrícola 

Osmundaceae Osmunda regalis  Erva Terrícola 

Oxalidaceae Oxalis bipartita  Erva Terrícola 

Oxalidaceae Oxalis tenerrima  Erva Terrícola 

Oxalidaceae Oxalis triangularis  Erva Terrícola 

Passifloraceae Passiflora amethystina Maracujazinho-do-Mato Liana Terrícola 

Passifloraceae Passiflora caerulea Maracujá-Azul Liana Terrícola 

Passifloraceae Passiflora edulis Maracujá Liana Terrícola 

Paulowniaceae Paulownia fortunei* Dragoeiro Árvore Terrícola 

Pentaphylacaceae Ternstroemia brasiliensis Bajuruvoca Árvore Terrícola 

Phytolaccaceae Phytolacca dioica Umbu Árvore Terrícola 

Phytolaccaceae Seguieria langsdorffii Limoeiro-do-Mato Árvore Terrícola 

Picramniaceae Picramnia excelsa Cedrico Árvore Terrícola 

Picramniaceae Picramnia parvifolia Pau-Amargo Árvore Terrícola 

Pinaceae Pinus sp.* Pinus Árvore Terrícola 

Pinaceae Pinus taeda Pínus Árvore Terrícola 

Piperaceae Peperomia catharinae Erva-de-Vidro Erva Epífita 

Piperaceae Peperomia glabella  Erva Epífita 

Piperaceae Peperomia hilariana  Erva Epífita 

Piperaceae Peperomia tetraphylla Erva-de-Vidro Erva Epífita 

Piperaceae Piper aduncum Falso-Jaborandi Arbusto Terrícola 

Piperaceae Piper gaudichaudianum Pariparoba-do-Mato Arbusto Terrícola 

Piperaceae Piper hispidum Bexa-Nixpu Arbusto Terrícola 

Piperaceae Piper mikanianum Jaguarandi Arbusto Terrícola 

Piperaceae Piper mosenii  Arbusto Terrícola 

Piperaceae Piper xylosteoides  Arbusto Terrícola 

Pittosporaceae Pittosporum undulatum Pau-Incenso Árvore Terrícola 

Plantaginaceae Plantago major Língua-de-Vaca Erva Terrícola 

Plantaginaceae Plantago tomentosa Tansagem Erva Terrícola 

Poaceae Andropogon lateralis  Erva Terrícola 

Poaceae Avena sativa* Aveia Erva Terrícola 
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Poaceae Axonopus leptostachyus  Erva Terrícola 

Poaceae Bambusa sp. Bambu Erva Terrícola 

Poaceae Cenchrus purpureus* Capim-Colonião Erva Terrícola 

Poaceae Chusquea gracilis  Erva Terrícola 

Poaceae Chusquea urelytra  Erva Terrícola 

Poaceae Coix lacryma-jobi* lágrimas-de-cristo Erva Terrícola 

Poaceae Cortaderia selloana  Erva Terrícola 

Poaceae Digitaria ciliaris  Erva Terrícola 

Poaceae Eleusine indica*  Erva Terrícola 

Poaceae Eragrostis pilosa  Erva Terrícola 

Poaceae Imperata brasiliensis  Erva Terrícola 

Poaceae Merostachys multiramea Taquara-Mansa Erva Terrícola 

Poaceae Panicum millegrana  Erva Terrícola 

Poaceae Paspalum dilatatum  Erva Terrícola 

Poaceae Paspalum distichum  Erva Terrícola 

Poaceae Paspalum notatum  Erva Terrícola 

Poaceae Poa annua*  Erva Terrícola 

Poaceae Pseudechinolaena 
polystachya 

 Erva Terrícola 

Poaceae Saccharum asperum  Erva Terrícola 

Poaceae Setaria setosa  Erva Terrícola 

Poaceae Sporobolus indicus  Erva Terrícola 

Podocarpaceae Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo Árvore Terrícola 

Polygalaceae Polygala paniculata  Erva Terrícola 

Polygonaceae Polygonum acuminatum Erva-de-Bicho Erva Aquática 

Polygonaceae Rumex acetosella  Erva Terrícola 

Polypodiaceae Campyloneurum nitidum  Erva Epífita 

Polypodiaceae Microgramma squamulosa Cipó-Cabeludo Erva Epífita 

Polypodiaceae Pecluma pectinatiformis  Erva Epífita 

Polypodiaceae Pecluma truncorum  Erva Epífita 

Polypodiaceae Pleopeltis hirsutissima  Erva Epífita 

Polypodiaceae Pleopeltis macrocarpa  Erva Epífita 

Polypodiaceae Pleopeltis pleopeltifolia  Erva Epífita 

Polypodiaceae Serpocaulon catharinae  Erva Epífita 

Pontederiaceae Pontederia cordata  Erva Terrícola 

Portulacaceae Portulaca oleracea* Beldroega Erva Terrícola 

Primulaceae Myrsine coriacea Capororoca Árvore Terrícola 

Primulaceae Myrsine laetevirens Capororoca Árvore Terrícola 

Primulaceae Myrsine loefgrenii Capororoca Árvore Terrícola 

Primulaceae Myrsine parvifolia Capororoca Arbusto Terrícola 

Primulaceae Myrsine umbellata Capororocão Árvore Terrícola 

Proteaceae Grevillea robusta* Grevílea Árvore Terrícola 

Proteaceae Roupala montana Carvalho Árvore Terrícola 

Pteridaceae Adiantopsis chlorophylla Samambaia Erva Epífita 
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Pteridaceae Adiantum raddianum Avenca Erva Terrícola 

Pteridaceae Pteris deflexa  Erva Terrícola 

Pteridaceae Vittaria lineata  Erva Epífita 

Ranunculaceae Clematis affinis  Liana Terrícola 

Rhamnaceae Frangula sphaerosperma  Arbusto Terrícola 

Rhamnaceae Hovenia dulcis* Uva-do-Japão Árvore Terrícola 

Rhamnaceae Scutia buxifolia Coronilha Arbusto Terrícola 

Rosaceae Eriobotrya japonica* Nêspera Árvore Terrícola 

Rosaceae Prunus myrtifolia Pessegueiro-Bravo Árvore Terrícola 

Rosaceae Pyrus communis* Pereira Árvore Terrícola 

Rosaceae Rubus brasiliensis Amora-Branca Erva Terrícola 

Rosaceae Rubus rosifolius Amora-Silvestre Erva Terrícola 

Rosaceae Rubus spectabilis  Erva Terrícola 

Rubiaceae Borreria verticillata  Erva Terrícola 

Rubiaceae Coccocypselum condalia Piririca Erva Terrícola 

Rubiaceae Coccocypselum lanceolatum Piririca Erva Terrícola 

Rubiaceae Coffea arabica Café Arbusto Terrícola 

Rubiaceae Cordiera concolor  Árvore Terrícola 

Rubiaceae Coussarea contracta Peloteira Árvore Terrícola 

Rubiaceae Coutarea hexandra Quina Árvore Terrícola 

Rubiaceae Diodia saponariifolia  Erva Terrícola 

Rubiaceae Galium hypocarpium  Liana Terrícola 

Rubiaceae Guettarda uruguensis Veludinho Arbusto Terrícola 

Rubiaceae Manettia luteo-rubra  Liana Terrícola 

Rubiaceae Palicourea australis  Arbusto Terrícola 

Rubiaceae Psychotria fractistipula  Arbusto Terrícola 

Rubiaceae Psychotria stachyoides Pimenteira Arbusto Terrícola 

Rubiaceae Psychotria suterella Grandiúva-de-Anta Arbusto Terrícola 

Rubiaceae Psychotria vellosiana  Árvore Terrícola 

Rubiaceae Richardia brasiliensis Poaia-Branca Erva Terrícola 

Rubiaceae Rudgea jasminoides Jasmim-do-Mato Arbusto Terrícola 

Rubiaceae Rudgea parquioides Cafezinho Arbusto Terrícola 

Rutaceae Citrus limonia* Limoeiro Árvore Terrícola 

Rutaceae Citrus reticulata* Tangerina Árvore Terrícola 

Rutaceae Citrus sinensis* Laranjeira Árvore Terrícola 

Rutaceae Esenbeckia febrifuga  Arbusto Terrícola 

Rutaceae Helietta apiculata Canela-de-Veado Árvore Terrícola 

Rutaceae Zanthoxylum kleinii Juvevê-Branco Árvore Terrícola 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-Cadela Árvore Terrícola 

Sabiaceae Meliosma sellowii Pau-Fernandes Árvore Terrícola 

Salicaceae Azara uruguayensis Amargoso Árvore Terrícola 

Salicaceae Banara parviflora Guaçatunga-Preta Árvore Terrícola 

Salicaceae Casearia decandra Guaçatunga-Branca Árvore Terrícola 

Salicaceae Casearia obliqua Cambroé Árvore Terrícola 
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Salicaceae Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato Árvore Terrícola 

Salicaceae Prockia crucis  Árvore Terrícola 

Salicaceae Xylosma ciliatifolia Coroa-de-Cristo Árvore Terrícola 

Sapindaceae Allophylus edulis Chal-Chal Árvore Terrícola 

Sapindaceae Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo Arbusto Terrícola 

Sapindaceae Allophylus petiolulatus Vacum-de-folha-larga Arbusto Terrícola 

Sapindaceae Allophylus puberulus Fruta-de-Saíra Arbusto Terrícola 

Sapindaceae Cupania vernalis Camboatá-Vermelho Árvore Terrícola 

Sapindaceae Matayba elaeagnoides Camboatá Árvore Terrícola 

Sapindaceae Paullinia carpopoda  Liana Terrícola 

Sapindaceae Serjania gracilis  Liana Terrícola 

Sapindaceae Serjania multiflora  Liana Terrícola 

Sapotaceae Chrysophyllum gonocarpum  Árvore Terrícola 

Sapotaceae Chrysophyllum inornatum  Árvore Terrícola 

Sapotaceae Chrysophyllum marginatum  Árvore Terrícola 

Scrophulariaceae Buddleja elegans  Erva Terrícola 

Selaginellaceae Selaginella marginata  Erva Terrícola 

Simaroubaceae Picrasma crenata Pau-Tenente Árvore Terrícola 

Smilacaceae Smilax campestris Salsaparilha Liana Terrícola 

Solanaceae Brunfelsia uniflora Manacá-de-Cheiro Arbusto Terrícola 

Solanaceae Cestrum corymbosum Coerana Arbusto Terrícola 

Solanaceae Cestrum intermedium Peloteira Arbusto Terrícola 

Solanaceae Cestrum sp.  Arbusto Terrícola 

Solanaceae Physalis pubescens  Erva Terrícola 

Solanaceae Solanum americanum Maria-Preta Erva Terrícola 

Solanaceae Solanum corymbiflorum Coerana Arbusto Terrícola 

Solanaceae Solanum lacerdae  Arbusto Terrícola 

Solanaceae Solanum mauritianum Fumo-Bravo Arbusto Terrícola 

Solanaceae Solanum pseudocapsicum Laranjinha-do-Mato Arbusto Terrícola 

Solanaceae Solanum pseudoquina Coerana Árvore Terrícola 

Solanaceae Solanum ramulosum Papa-Goela Arbusto Terrícola 

Solanaceae Solanum sanctae-catharinae  Árvore Terrícola 

Solanaceae Solanum sisymbriifolium Arrebenta-Cavalo Arbusto Terrícola 

Solanaceae Solanum sp.  Arbusto Terrícola 

Solanaceae Solanum sp. 2  Arbusto Terrícola 

Solanaceae Solanum variabile Jurubeba-Velame Arbusto Terrícola 

Solanaceae Vassobia breviflora Esporão-de-Galo Arbusto Terrícola 

Styracaceae Styrax acuminatus Benjoeiro Árvore Terrícola 

Styracaceae Styrax leprosus Canela-Seiva Árvore Terrícola 

Symplocaceae 
Symplocos 
glandulosomarginata Bracunhá Árvore Terrícola 

Symplocaceae Symplocos sp.  Árvore Terrícola 

Symplocaceae Symplocos tenuifolia Pau-de-Cangalha Árvore Terrícola 

Symplocaceae Symplocos tetrandra Maria-Mole Árvore Terrícola 
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Symplocaceae Symplocos uniflora Congonha-Miúda Árvore Terrícola 

Taxodiaceae Cryptomeria japonica* Cedro-japonês Árvore Terrícola 

Theaceae Camellia japonica* Camélia Árvore Terrícola 

Theaceae Laplacea fruticosa Pau-de-santa-rita Árvore Terrícola 

Thymelaeaceae Daphnopsis fasciculata Embira-Miúda Árvore Terrícola 

Thymelaeaceae Daphnopsis racemosa Embira-Miúda Arbusto Terrícola 

Tropaeolaceae Tropaeolum majus  Erva Terrícola 

Typhaceae Typha domingensis Taboa Erva Terrícola 

Urticaceae Boehmeria caudata Urtiga-Mansa Arbusto Terrícola 

Urticaceae Pilea microphylla  Erva Terrícola 

Urticaceae Urera baccifera Urtigão Arbusto Terrícola 

Verbenaceae Aloysia gratissima  Arbusto Terrícola 

Verbenaceae Citharexylum solanaceum Tarumã-Grande Árvore Terrícola 

Verbenaceae Duranta vestita Esporão-de-Pomba Arbusto Terrícola 

Verbenaceae Lantana camara Cambará Arbusto Terrícola 

Verbenaceae Lantana fucata Cidreira-Brava Arbusto Terrícola 

Verbenaceae Verbena montevidensis  Erva Terrícola 

Vitaceae Cissus verticillata Cipó-Pucá Liana Terrícola 

Winteraceae Drimys angustifolia Casca-de-anta Árvore Terrícola 

Xyridaceae Xyris neglecta  Erva Terrícola 

Zingiberaceae Hedychium coronarium* Lírio-do-Brejo Erva Terrícola 

4.2.1.4.2. ANÁLISE DOS ESTÁGIOS SUCESSIONAIS E PARÂMETROS DE ENQUADRAMENTO 

No levantamento da vegetação arbórea/arbustiva efetuado neste trabalho, foram encontradas áreas em dois 
diferentes estágios sucessionais, sendo de características de Estágio Médio (Secundário Intermediário) e de 
Estágio Avançado de Sucessão. 

O enquadramento da vegetação encontrada nas áreas de supressão quanto ao estágio sucessional foi embasado 
pela legislação ambiental vigente, mais especificamente a Resolução CONAMA nº 02/1994 (Ver quadro a seguir). 
Além disso, as características da vegetação observadas em campo, como a composição das espécies e a estrutura 
da floresta, também foram importantes para a classificação da vegetação quanto ao estágio de desenvolvimento. 

Quadro 4: Parâmetros quantitativos e qualitativos estabelecidos pela Resolução CONAMA 02/1994, a fim de orientar 
a classificação da vegetação e os valores encontrados neste trabalho. 

Parâmetros Inicial 
Secundária 

intermediária Avançada 

No de estratos 1 1 a 2 ≥ 2 

No de espécies lenhosas 1 a 10 5 a 30 ≥ 30 

Área basal (m2 /ha) 8 a 20 15 a 35 ≥ 30 

Altura das espécies lenhosas do dossel (m) Até 10 8 a 17 ≥ 30 

Média de amplitude dos diâmetros - DAP (cm) 10 25 40 

Distribuição diamétrica (cm) 5 a 15 10 a 40 20 a 60 

Crescimento das árvores do dossel Rápido Moderado Lento 

Vida média das árvores Curta Média Longa 

Amplitude diamétrica Pequena Média Grande 
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Parâmetros Inicial Secundária 
intermediária 

Avançada 

Amplitude da altura Pequena Média Grande 

Epífitas Raras Poucas Abundante 

Lianas herbáceas Abundantes Poucas Raras 

Lianas lenhosas Ausente Rara Presente 

Gramíneas Abundantes Poucas Raras 

Regeneração das árvores do dossel Ausente Pouca Imensa 

O quadro a seguir apresenta os parâmetros de enquadramento para cada parcela levantada na ADA e 
AID. 
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Quadro 5: Dados resumidos dos parâmetros das parcelas levantadas na ADA e AID e enquadramento do estágio sucessional. 

Parcela 
Nº de 

Estratos 
Nº de 

Espécies 
Densidade 

(ind/ha) 
DAP médio 

(cm) 
DAP mínimo 

(cm) 
DAP máximo 

(cm) 
Amplitude 

do DAP (cm) 
Amplitude da 

Altura (m) 
Área Basal 
G (m²/ha) 

Presença  
de Epífitas 

Presença de 
Gramíneas 

Presença  
de Lianas Herbáceas 

Presença de Lianas 
Lenhosas Regeneração 

Enquadramento 
do Estágio 

1 1,00 13 3600 12,2 4,1 33,4 29,3 13,5 51,81 Poucas Poucas Raras Ausente Pouca Avançado 

2 2,00 28 4200 10,4 4,0 30,9 26,9 12,5 47,37 Poucas Poucas Poucas Ausente Pouca Secundário 

3 2,00 20 3700 10,0 4,0 36,0 32,0 11,0 44,67 Poucas Poucas Poucas Rara Intensa Secundário 

4 >2 18 4550 8,0 4,0 29,3 25,3 13,0 28,09 Raras Raras Raras Rara Pouca Secundário 

5 2,00 21 3550 8,1 4,0 21,3 17,3 9,5 22,66 Raras Poucas Abundante Rara Pouca Secundário 

6 >2 18 3500 11,0 4,5 29,6 25,1 11,5 42,18 Poucas Raras Raras Presente Intensa Avançado 

7 >2 18 2950 8,9 4,5 29,6 25,1 10,0 25,64 Poucas Raras Raras Presente Intensa Avançado 

8 2,00 22 4100 12,1 4,1 43,0 38,8 13,0 65,74 Poucas Raras Raras Presente Intensa Avançado 

9 2,00 14 3450 12,6 4,0 77,0 73,1 14,0 77,86 Poucas Raras Poucas Rara Pouca Avançado 

10 2,00 21 3750 11,9 4,0 34,1 30,1 12,0 58,23 Poucas Poucas Poucas Rara Intensa Secundário 

11 >2 25 5300 9,2 4,1 31,0 26,9 13,0 45,66 Poucas Poucas Poucas Rara Intensa Secundário 

12 1,00 12 1100 24,2 4,5 69,1 64,6 13,0 80,19 Poucas Poucas Raras Ausente Pouca Avançado 

13 >2 23 2950 11,5 4,0 36,3 32,3 13,5 44,30 Poucas Poucas Poucas Rara Intensa Secundário 

14 >2 30 5450 8,8 4,0 49,3 45,4 12,5 46,50 Poucas Poucas Poucas Presente Intensa Secundário 

15 2,00 12 3200 10,5 4,5 36,6 32,1 9,0 40,41 Raras Raras Raras Presente Pouca Secundário 

16 >2 6 3450 13,7 4,0 42,7 38,7 15,0 74,36 Poucas Raras Raras Rara Intensa Avançado 

17 >2 11 1450 16,6 5,4 30,9 25,5 14,0 38,70 Poucas Raras Raras Rara Intensa Avançado 

18 2,00 23 4850 8,7 4,0 23,7 19,7 9,0 38,66 Raras Poucas Raras Rara Intensa Secundário 

19 1,00 23 1700 15,8 4,1 56,0 51,9 13,0 50,36 Poucas Poucas Poucas Rara Intensa Avançado 

20 >2 19 2650 10,9 4,1 42,0 37,9 13,0 42,48 Poucas Raras Raras Rara Intensa Avançado 

21 2,00 20 3600 8,3 4,0 23,6 19,6 8,0 24,66 Poucas Raras Poucas Rara Intensa Secundário 

22 >2 16 4700 10,0 4,1 35,7 31,5 13,0 47,55 Poucas Raras Raras Rara Intensa Secundário 

23 2,00 11 1100 13,9 4,1 35,3 31,2 11,0 23,71 Poucas Raras Raras Rara Pouca Avançado 

24 >2 21 3250 10,8 4,0 56,0 52,0 14,5 45,11 Poucas Raras Raras Rara Intensa Avançado 

25 1,00 14 4950 8,6 4,1 48,4 44,2 12,0 47,43 Raras Raras Raras Ausente Pouca Secundário 

26 >2 14 3000 10,0 4,0 22,0 18,0 10,5 29,90 Poucas Raras Poucas Rara Intensa Secundário 

27 >2 15 3200 10,6 4,1 25,1 21,0 9,5 33,46 Poucas Raras Poucas Rara Intensa Secundário 

28 >2 17 3250 10,7 4,1 30,2 26,1 10,0 35,75 Poucas Raras Poucas Rara Intensa Secundário 

29 2,00 16 2400 8,4 4,0 23,6 19,6 7,0 16,40 Poucas Poucas Poucas Ausente Pouca Secundário 

30 2,00 16 3150 8,0 4,0 32,5 28,5 12,0 23,55 Raras Poucas Poucas Ausente Intensa Secundário 

31 2,00 17 3750 9,1 4,0 99,0 95,0 20,0 61,08 Poucas Raras Poucas Presente Intensa Avançado 

32 >2 24 4250 9,3 4,0 26,1 22,1 12,0 38,35 Poucas Raras Poucas Presente Intensa Avançado 

33 >2 16 4450 9,3 4,1 32,8 28,6 13,0 40,67 Poucas Raras Poucas Presente Intensa Avançado 

34 2,00 12 3900 11,2 4,1 40,4 36,3 12,5 50,69 Poucas Poucas Poucas Rara Intensa Secundário 

35 2,00 24 7400 8,4 4,1 31,5 27,4 13,0 53,06 Poucas Raras Poucas Rara Intensa Secundário 

36 2,00 23 4950 9,0 4,1 22,9 18,8 13,0 38,45 Poucas Raras Poucas Rara Intensa Secundário 
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Parcela Nº de 
Estratos 

Nº de 
Espécies 

Densidade 
(ind/ha) 

DAP médio 
(cm) 

DAP mínimo 
(cm) 

DAP máximo 
(cm) 

Amplitude 
do DAP (cm) 

Amplitude da 
Altura (m) 

Área Basal 
G (m²/ha) 

Presença  
de Epífitas 

Presença de 
Gramíneas 

Presença  
de Lianas Herbáceas 

Presença de Lianas 
Lenhosas 

Regeneração Enquadramento 
do Estágio 

37 2,00 20 4500 7,3 4,0 25,5 21,5 11,0 25,04 Raras Poucas Poucas Rara Intensa Secundário 

38 2,00 24 4550 10,2 4,0 29,6 25,6 11,0 46,17 Poucas Raras Poucas Rara Intensa Secundário 

39 2,00 21 2650 11,3 4,0 45,8 41,9 15,0 44,85 Poucas Poucas Poucas Rara Intensa Secundário 

40 2,00 14 3950 12,6 4,0 28,3 24,4 13,0 62,25 Poucas Poucas Poucas Rara Intensa Avançado 

41 >2 21 2800 12,6 4,1 41,7 37,6 15,0 50,98 Poucas Raras Raras Rara Intensa Avançado 

42 >2 17 4300 11,0 4,0 29,3 25,3 14,0 52,70 Poucas Raras Raras Rara Intensa Avançado 

43 2,00 15 3700 9,7 4,1 28,3 24,2 14,0 39,54 Poucas Poucas Poucas Rara Intensa Secundário 

44 1,00 23 2650 13,7 4,5 63,0 58,6 16,5 60,48 Poucas Raras Raras Ausente Intensa Avançado 

45 2,00 16 3050 12,4 4,1 71,0 66,8 13,0 60,79 Poucas Raras Raras Rara Pouca Avançado 

46 2,00 22 3900 10,8 4,0 46,5 42,5 13,5 53,45 Poucas Raras Raras Ausente Pouca Secundário 

47 2,00 25 4800 7,1 4,1 18,9 14,8 7,0 22,83 Raras Abundante Poucas Presente Intensa Secundário 

48 >2 11 2050 14,1 4,1 68,1 64,0 18,0 54,67 Poucas Raras Raras Rara Pouca Avançado 

49 >2 16 3100 10,8 4,1 35,7 31,5 11,5 39,97 Poucas Raras Raras Rara Pouca Secundário 

50 >2 14 2200 14,3 4,1 33,7 29,6 12,0 45,31 Poucas Raras Raras Rara Intensa Secundário 

51 2,00 17 2700 11,1 4,1 29,3 25,1 13,0 32,23 Poucas Poucas Raras Ausente Pouca Secundário 

52 1,00 14 2500 11,3 4,3 22,9 18,6 7,0 29,46 Poucas Abundante Raras Ausente Ausente Secundário 

53 2,00 23 3250 11,8 4,0 51,9 47,9 11,0 55,69 Poucas Poucas Poucas Presente Intensa Secundário 

54 >2 16 4000 12,1 4,0 34,7 30,7 14,0 62,41 Poucas Raras Raras Rara Intensa Avançado 

55 >2 19 3750 11,4 4,1 40,4 36,3 12,0 52,62 Poucas Raras Poucas Rara Pouca Secundário 

56 >2 29 4900 11,1 4,1 43,0 38,8 12,0 73,55 Poucas Raras Raras Rara Intensa Avançado 
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4.2.1.4.3. ANÁLISE FITOSSOCIOLÓGICA DO ESTÁGIO MÉDIO 

No estágio médio foram incluídas 33 parcelas, com uma área amostrada de 6.600 m², 2.546 indivíduos, 121 
espécies, perfazendo uma densidade absoluta de 3.857,58 ind/ha e uma área basal de 39,02 m²/ha. O diâmetro 
médio foi de 9,64 cm. A altura média foi de 6,90 m, conforme apresentado no quadro abaixo. 

Quadro 6: Dados gerais compilados das parcelas situadas em estágio médio. 

Dados Gerais Valor 

Área amostrada 6.600 

Nº de indivíduos 2.546 

Nº de espécies 121 

Diâmetro Médio (cm) 9,64 

Altura Total Média (m) 6,90 

Densidade Absoluta (ind/ha) 3.857,58 

Área Basal (m²/ha) 39,02 

A maior Frequência Absoluta (96,97) e Relativa (5,02%) foi observada nas mortas, em seguida temos Matayba 
elaeagnoides e as NI (não-identificadas, devido a época do levantamento, alguns indivíduos estavam sem folhas, 
dificultando a identificação da espécie, por isso ficaram como NI – não-identificadas) (87,88; 4,55%), Casearia 
sylvestris (69,70; 3,61%), Campomanesia xanthocarpa (66,67; 3,45%) e Jacaranda puberula (63,64; 3,30%) e 
Cordyline spectabilis (57,58; 2,98%). A Frequência expressa o número de ocorrências de uma determinada 
espécie nas diferentes parcelas alocadas.  

A Densidade Absoluta indica a quantidade de indivíduos por hectare. A Densidade Relativa representa a 
participação da espécie em relação ao número total de indivíduos de todas as espécies. O maior índice de 
Densidade Absoluta e, consequentemente, de Densidade Relativa (395,45 ind/ha e 10,25%) foi verificado para as 
mortas, seguida de Matayba elaeagnoides (303,03 ind/ha e 7,86%), as NI (210,61 ind/ha e 5,46%), Maytenus 
evonymoides (209,09 ind/ha e 5,42%), além de Podocarpus sellowii (180,30 ind/ha e 4,67%), Casearia sylvestris 
(168,18 ind/ha e 4,36%) e Cordyline spectabilis (121,21 ind/ha e 3,14%). 

A maior Área Basal foi observada em Matayba elaeagnoides com 2,8759 m², seguida das mortas (2,5379 m²), 
Podocarpus sellowii (1,4644 m²), Nectandra megapotamica (1,3701 m²), as NI (1,1283 m²) e Ocotea puberula 
(1,1281 m²). 

A Dominância Absoluta e relativa expressa a influência de cada espécie na comunidade por meio de sua biomassa. 
A espécie Matayba elaeagnoides foi a que apresentou o maior valor de Dominância Relativa com 11,17%, seguida 
das mortas (9,85%), Podocarpus sellowii (5,69%) e Nectandra megapotamica (5,32%), as NI (4,38%) e Ocotea 
puberula (4,38%). 

As espécies que apresentaram o maior índice de valor de importância, isto é, a importância da espécie dentro do 
ambiente em que se encontra foram as mortas (25,13), seguida de Matayba elaeagnoides (23,57), as NI (14,39), 
Podocarpus sellowii (13,03), Jacaranda puberula (11,58) e Maytenus evonymoides (10,49). 

Também foi calculado o índice de valor de cobertura, isto é, o espaço na floresta ocupada pela espécie. As mortas 
foram as que apresentaram os maiores valores (20,10), seguida de Matayba elaeagnoides (19,02), Podocarpus 
sellowii (10,36), as NI (9,84), Jacaranda puberula (8,28) e Nectandra megapotamica (8,23). 

Os resultados do levantamento fitossociológico para o estágio médio da AID são apresentados no quadro a seguir. 
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Quadro 7: Parâmetros fitossociológicos do estádio médio na AID do Contorno Norte de Curitiba. Legenda: K = número de parcelas em que a espécie foi encontrada; N = número 
total de indivíduos, FA = frequência absoluta, FR = frequência relativa (%), DA= densidade absoluta (ind/ha), DR = densidade relativa (%), g = área basal da espécie (m²), DOA = 

dominância absoluta, DOR = dominância relativa (%), IVI = índice de valor de importância, IVC = índice de valor de cobertura; * indica que a espécie é exótica. 

Espécie K N FA FR DA DR g (m²) DOA DOR IVI IVC 

Morta 32 261 96,97 5,02 395,45 10,25 2,5379 3,85 9,85 25,13 20,10 

Matayba elaeagnoides 29 200 87,88 4,55 303,03 7,86 2,8759 4,36 11,17 23,57 19,02 

NI 29 139 87,88 4,55 210,61 5,46 1,1283 1,71 4,38 14,39 9,84 

Podocarpus sellowii 17 119 51,52 2,67 180,30 4,67 1,4644 2,22 5,69 13,03 10,36 

Jacaranda puberula 21 117 63,64 3,30 177,27 4,60 0,9486 1,44 3,68 11,58 8,28 

Maytenus evonymoides 16 138 48,48 2,51 209,09 5,42 0,6577 1,00 2,55 10,49 7,97 

Casearia sylvestris 23 111 69,70 3,61 168,18 4,36 0,5429 0,82 2,11 10,08 6,47 

Nectandra megapotamica 11 74 33,33 1,73 112,12 2,91 1,3701 2,08 5,32 9,95 8,23 

Campomanesia xanthocarpa 22 69 66,67 3,45 104,55 2,71 0,5742 0,87 2,23 8,39 4,94 

Ocotea puberula 8 59 24,24 1,26 89,39 2,32 1,1281 1,71 4,38 7,95 6,70 

Cordyline spectabilis 19 80 57,58 2,98 121,21 3,14 0,2445 0,37 0,95 7,07 4,09 

Lithraea brasiliensis 12 45 36,36 1,88 68,18 1,77 0,8465 1,28 3,29 6,94 5,05 

Schinus terebinthifolia 15 63 45,45 2,35 95,45 2,47 0,5251 0,80 2,04 6,87 4,51 

Cupania vernalis 12 62 36,36 1,88 93,94 2,44 0,3891 0,59 1,51 5,83 3,95 

Clethra scabra 11 44 33,33 1,73 66,67 1,73 0,5569 0,84 2,16 5,62 3,89 

Ligustrum lucidum* 4 55 12,12 0,63 83,33 2,16 0,6428 0,97 2,50 5,28 4,66 

Casearia decandra 15 39 45,45 2,35 59,09 1,53 0,3122 0,47 1,21 5,10 2,74 

Myrcia splendens 8 64 24,24 1,26 96,97 2,51 0,3354 0,51 1,30 5,07 3,82 

Myrcia sp. 13 36 39,39 2,04 54,55 1,41 0,2268 0,34 0,88 4,34 2,29 

Sebastiania commersoniana 8 47 24,24 1,26 71,21 1,85 0,2831 0,43 1,10 4,20 2,95 

Myrsine coriacea 10 28 30,30 1,57 42,42 1,10 0,3029 0,46 1,18 3,85 2,28 

Cinnamodendron dinisii 11 30 33,33 1,73 45,45 1,18 0,1498 0,23 0,58 3,49 1,76 
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Espécie K N FA FR DA DR g (m²) DOA DOR IVI IVC 

Pimenta pseudocaryophyllus 12 24 36,36 1,88 36,36 0,94 0,1551 0,23 0,60 3,43 1,54 

Allophylus edulis 8 32 24,24 1,26 48,48 1,26 0,2309 0,35 0,90 3,41 2,15 

Pinus sp.* 3 12 9,09 0,47 18,18 0,47 0,6080 0,92 2,36 3,30 2,83 

Lamanonia ternata 6 24 18,18 0,94 36,36 0,94 0,3645 0,55 1,42 3,30 2,36 

Ilex theezans 11 28 33,33 1,73 42,42 1,10 0,1211 0,18 0,47 3,30 1,57 

Roupala montana 9 25 27,27 1,41 37,88 0,98 0,1943 0,29 0,75 3,15 1,74 

Psychotria vellosiana 10 23 30,30 1,57 34,85 0,90 0,1441 0,22 0,56 3,03 1,46 

Luehea divaricata 5 13 15,15 0,78 19,70 0,51 0,4279 0,65 1,66 2,96 2,17 

Zanthoxylum kleinii 8 13 24,24 1,26 19,70 0,51 0,2660 0,40 1,03 2,80 1,54 

Mimosa scabrella 5 17 15,15 0,78 25,76 0,67 0,3344 0,51 1,30 2,75 1,97 

Campomanesia rhombea 5 28 15,15 0,78 42,42 1,10 0,1761 0,27 0,68 2,57 1,78 

Hovenia dulcis* 5 20 15,15 0,78 30,30 0,79 0,2319 0,35 0,90 2,47 1,69 

Cinnamomum sellowianum 3 15 9,09 0,47 22,73 0,59 0,3619 0,55 1,41 2,47 1,99 

Araucaria angustifolia 3 13 9,09 0,47 19,70 0,51 0,3067 0,46 1,19 2,17 1,70 

Piptocarpha axillaris 5 13 15,15 0,78 19,70 0,51 0,2068 0,31 0,80 2,10 1,31 

Zanthoxylum rhoifolium 8 11 24,24 1,26 16,67 0,43 0,0800 0,12 0,31 2,00 0,74 

Annona emarginata 7 12 21,21 1,10 18,18 0,47 0,0879 0,13 0,34 1,91 0,81 

Ocotea vaccinioides 1 8 3,03 0,16 12,12 0,31 0,3535 0,54 1,37 1,84 1,69 

Nectandra lanceolata 1 5 3,03 0,16 7,58 0,20 0,3735 0,57 1,45 1,80 1,65 

Machaerium stipitatum 7 10 21,21 1,10 15,15 0,39 0,0780 0,12 0,30 1,79 0,70 

Erythroxylum myrsinites 6 11 18,18 0,94 16,67 0,43 0,0971 0,15 0,38 1,75 0,81 

Lonchocarpus cultratus 7 12 21,21 1,10 18,18 0,47 0,0392 0,06 0,15 1,72 0,62 

Prunus myrtifolia 7 9 21,21 1,10 13,64 0,35 0,0672 0,10 0,26 1,71 0,61 

Symplocos uniflora 7 8 21,21 1,10 12,12 0,31 0,0287 0,04 0,11 1,52 0,43 
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Espécie K N FA FR DA DR g (m²) DOA DOR IVI IVC 

Syagrus romanzoffiana 4 7 12,12 0,63 10,61 0,27 0,1329 0,20 0,52 1,42 0,79 

Eriobotrya japônica* 4 15 12,12 0,63 22,73 0,59 0,0369 0,06 0,14 1,36 0,73 

Ocotea pulchella 4 9 12,12 0,63 13,64 0,35 0,0943 0,14 0,37 1,35 0,72 

Calyptranthes sp. 4 10 12,12 0,63 15,15 0,39 0,0695 0,11 0,27 1,29 0,66 

Myrceugenia sp. 3 17 9,09 0,47 25,76 0,67 0,0384 0,06 0,15 1,29 0,82 

Myrcia guianensis 5 9 15,15 0,78 13,64 0,35 0,0385 0,06 0,15 1,29 0,50 

Eugenia uniflora 4 9 12,12 0,63 13,64 0,35 0,0683 0,10 0,27 1,25 0,62 

Ilex dumosa 4 6 12,12 0,63 9,09 0,24 0,0708 0,11 0,28 1,14 0,51 

Eugenia sp. 4 8 12,12 0,63 12,12 0,31 0,0371 0,06 0,14 1,09 0,46 

Solanum sanctaecatharinae 4 5 12,12 0,63 7,58 0,20 0,0498 0,08 0,19 1,02 0,39 

Lonchocarpus muehlbergianus 3 8 9,09 0,47 12,12 0,31 0,0408 0,06 0,16 0,94 0,47 

Chrysophyllum inornatum 1 1 3,03 0,16 1,52 0,04 0,1912 0,29 0,74 0,94 0,78 

Croton celtidifolius 3 5 9,09 0,47 7,58 0,20 0,0680 0,10 0,26 0,93 0,46 

Persea willdenovii 1 5 3,03 0,16 7,58 0,20 0,1462 0,22 0,57 0,92 0,76 

Campomanesia guazumifolia 3 7 9,09 0,47 10,61 0,27 0,0369 0,06 0,14 0,89 0,42 

Ilex microdonta 3 4 9,09 0,47 6,06 0,16 0,0547 0,08 0,21 0,84 0,37 

Sloanea hirsuta 2 8 6,06 0,31 12,12 0,31 0,0242 0,04 0,09 0,72 0,41 

Inga vera 2 5 6,06 0,31 7,58 0,20 0,0526 0,08 0,20 0,71 0,40 

Myrceugenia euosma 2 8 6,06 0,31 12,12 0,31 0,0189 0,03 0,07 0,70 0,39 

Cedrela fissilis 2 3 6,06 0,31 4,55 0,12 0,0673 0,10 0,26 0,69 0,38 

Myrcia sp. 2 3 4 9,09 0,47 6,06 0,16 0,0161 0,02 0,06 0,69 0,22 

Myrciaria sp. 3 4 9,09 0,47 6,06 0,16 0,0129 0,02 0,05 0,68 0,21 

Vernonanthura discolor 2 2 6,06 0,31 3,03 0,08 0,0733 0,11 0,28 0,68 0,36 

Allophylus guaraniticus 2 6 6,06 0,31 9,09 0,24 0,0307 0,05 0,12 0,67 0,35 



43 

 

 

Espécie K N FA FR DA DR g (m²) DOA DOR IVI IVC 

Lonchocarpus campestris 2 5 6,06 0,31 7,58 0,20 0,0396 0,06 0,15 0,66 0,35 

Laplacea fruticosa 1 3 3,03 0,16 4,55 0,12 0,0986 0,15 0,38 0,66 0,50 

Casearia obliqua 2 7 6,06 0,31 10,61 0,27 0,0140 0,02 0,05 0,64 0,33 

Cyathea corcovadensis 1 3 3,03 0,16 4,55 0,12 0,0894 0,14 0,35 0,62 0,47 

Myrcia retorta 2 2 6,06 0,31 3,03 0,08 0,0579 0,09 0,22 0,62 0,30 

Solanum mauritianum 2 3 6,06 0,31 4,55 0,12 0,0385 0,06 0,15 0,58 0,27 

Xylosma ciliatifolia 2 5 6,06 0,31 7,58 0,20 0,0102 0,02 0,04 0,55 0,24 

Guatteria australis 2 4 6,06 0,31 6,06 0,16 0,0187 0,03 0,07 0,54 0,23 

Myrcia oblongata 1 7 3,03 0,16 10,61 0,27 0,0282 0,04 0,11 0,54 0,38 

Symplocos sp. 2 4 6,06 0,31 6,06 0,16 0,0130 0,02 0,05 0,52 0,21 

Myrcia palustris 2 4 6,06 0,31 6,06 0,16 0,0121 0,02 0,05 0,52 0,20 

Solanum sp. 2 4 6,06 0,31 6,06 0,16 0,0074 0,01 0,03 0,50 0,19 

Piptocarpha angustifolia 1 1 3,03 0,16 1,52 0,04 0,0780 0,12 0,30 0,50 0,34 

Jacaranda micrantha 1 4 3,03 0,16 6,06 0,16 0,0476 0,07 0,18 0,50 0,34 

Tibouchina sellowiana 2 3 6,06 0,31 4,55 0,12 0,0111 0,02 0,04 0,47 0,16 

Myrcia sp. 4 2 2 6,06 0,31 3,03 0,08 0,0193 0,03 0,07 0,47 0,15 

Gochnatia polymorpha 1 2 3,03 0,16 3,03 0,08 0,0557 0,08 0,22 0,45 0,29 

Solanum sp. 2 2 2 6,06 0,31 3,03 0,08 0,0134 0,02 0,05 0,44 0,13 

Citronella paniculata 2 2 6,06 0,31 3,03 0,08 0,0125 0,02 0,05 0,44 0,13 

Myrsine umbellata 2 2 6,06 0,31 3,03 0,08 0,0088 0,01 0,03 0,43 0,11 

Sebastiania brasiliensis 2 2 6,06 0,31 3,03 0,08 0,0076 0,01 0,03 0,42 0,11 

Psidium cattleianum 2 2 6,06 0,31 3,03 0,08 0,0043 0,01 0,02 0,41 0,10 

Duranta vestita 2 2 6,06 0,31 3,03 0,08 0,0039 0,01 0,02 0,41 0,09 

Machaerium paraguariense 2 2 6,06 0,31 3,03 0,08 0,0032 0,00 0,01 0,41 0,09 
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Espécie K N FA FR DA DR g (m²) DOA DOR IVI IVC 

Cabralea canjerana 2 2 6,06 0,31 3,03 0,08 0,0031 0,00 0,01 0,40 0,09 

Phytolacca dioica 1 1 3,03 0,16 1,52 0,04 0,0448 0,07 0,17 0,37 0,21 

Ocotea sp. 2 1 1 3,03 0,16 1,52 0,04 0,0436 0,07 0,17 0,37 0,21 

Drimys angustifolia 1 3 3,03 0,16 4,55 0,12 0,0192 0,03 0,07 0,35 0,19 

Cassia sp. 1 4 3,03 0,16 6,06 0,16 0,0065 0,01 0,03 0,34 0,18 

Celtis iguanaea 1 3 3,03 0,16 4,55 0,12 0,0050 0,01 0,02 0,29 0,14 

Chrysophyllum gonocarpum 1 2 3,03 0,16 3,03 0,08 0,0103 0,02 0,04 0,28 0,12 

Myrcia pubipetala 1 2 3,03 0,16 3,03 0,08 0,0091 0,01 0,04 0,27 0,11 

Ocotea sp. 1 1 3,03 0,16 1,52 0,04 0,0154 0,02 0,06 0,26 0,10 

Rhamnus sphaerosperma 1 2 3,03 0,16 3,03 0,08 0,0031 0,00 0,01 0,25 0,09 

Ocotea nectandrifolia 1 1 3,03 0,16 1,52 0,04 0,0072 0,01 0,03 0,22 0,07 

Myrsine loefgrenii 1 1 3,03 0,16 1,52 0,04 0,0052 0,01 0,02 0,22 0,06 

Aegiphila integrifolia 1 1 3,03 0,16 1,52 0,04 0,0042 0,01 0,02 0,21 0,06 

Nectandra membranacea 1 1 3,03 0,16 1,52 0,04 0,0042 0,01 0,02 0,21 0,06 

Pterocarpus rohrii 1 1 3,03 0,16 1,52 0,04 0,0040 0,01 0,02 0,21 0,05 

Citronella gongonha 1 1 3,03 0,16 1,52 0,04 0,0039 0,01 0,01 0,21 0,05 

Ilex paraguariensis 1 1 3,03 0,16 1,52 0,04 0,0032 0,00 0,01 0,21 0,05 

Myrsine laetevirens 1 1 3,03 0,16 1,52 0,04 0,0030 0,00 0,01 0,21 0,05 

Maytenus sp. 1 1 3,03 0,16 1,52 0,04 0,0029 0,00 0,01 0,21 0,05 

Cestrum sp. 1 1 3,03 0,16 1,52 0,04 0,0026 0,00 0,01 0,21 0,05 

Chrysophyllum marginatum 1 1 3,03 0,16 1,52 0,04 0,0026 0,00 0,01 0,21 0,05 

Myrcia sp. 5 1 1 3,03 0,16 1,52 0,04 0,0023 0,00 0,01 0,21 0,05 

Myrcia sp. 3 1 1 3,03 0,16 1,52 0,04 0,0020 0,00 0,01 0,20 0,05 

Styrax leprosus 1 1 3,03 0,16 1,52 0,04 0,0020 0,00 0,01 0,20 0,05 



45 

 

 

Espécie K N FA FR DA DR g (m²) DOA DOR IVI IVC 

Cordiera concolor 1 1 3,03 0,16 1,52 0,04 0,0018 0,00 0,01 0,20 0,05 

Persea venosa 1 1 3,03 0,16 1,52 0,04 0,0018 0,00 0,01 0,20 0,05 

Neomitranthes sp. 1 1 3,03 0,16 1,52 0,04 0,0016 0,00 0,01 0,20 0,05 

Total 33 2546 1930,30 100,00 3857,58 100,00 25,7559 39,02 100,00 300,00 200,00 
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A figura que segue apresenta a estrutura diamétrica para o estágio médio.  

Figura 19: Estrutura diamétrica do estágio médio na AID. 

 

O quadro abaixo apresenta a relação das espécies e as estimativas de volume e área basal hectare, considerando 
as áreas em estágio médio na AID. 

Quadro 8: Volumes por hectare estimados para as espécies em áreas de estágio médio na AID. 

Espécie Nome-popular 
Nº de 

indivíduos/ha 
Área Basal 

(m²/ha) 
Estimativa de 

Volume (m³/ha) 
Aegiphila integrifolia Gaioleiro 1,5 0,0064 0,0210 
Allophylus edulis Chal-Chal 48,5 0,3499 1,7588 
Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 9,1 0,0466 0,1825 
Annona emarginata Corticeira 18,2 0,1332 0,5852 
Araucaria angustifolia Araucária 19,7 0,4647 3,2867 
Cabralea canjerana Canjerana 3,0 0,0047 0,0156 
Calyptranthes sp. (vazio) 15,2 0,1053 0,4063 
Campomanesia guazumifolia Sete-Capotes 10,6 0,0559 0,2525 
Campomanesia rhombea Gabiroba 42,4 0,2668 1,2208 
Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 104,5 0,8700 4,2549 
Casearia decandra Guaçatunga-Branca 59,1 0,4730 2,4568 
Casearia obliqua Cambroé 10,6 0,0213 0,0671 
Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 168,2 0,8226 3,4346 
Cassia sp. (vazio) 6,1 0,0098 0,0209 
Cedrela fissilis Cedro 4,5 0,1020 0,9070 
Celtis iguanaea Esporão-de-Galo 4,5 0,0075 0,0226 
Cestrum sp. (vazio) 1,5 0,0039 0,0105 
Chrysophyllum gonocarpum Caxeta-Amarela 3,0 0,0157 0,0723 
Chrysophyllum inornatum Aleixo 1,5 0,2897 0,8690 
Chrysophyllum marginatum Guatambu-de-Leite 1,5 0,0039 0,0117 
Cinnamodendron dinisii Pimenta 45,5 0,2269 1,0143 
Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 22,7 0,5484 3,5668 
Citronella gongonha Congonha 1,5 0,0058 0,0175 
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Espécie Nome-popular 
Nº de 

indivíduos/ha 
Área Basal 

(m²/ha) 
Estimativa de 

Volume (m³/ha) 
Citronella paniculata Congonha 3,0 0,0189 0,0655 
Clethra scabra Carne-de-Vaca 66,7 0,8438 4,9508 
Cordiera concolor (vazio) 1,5 0,0027 0,0065 
Cordyline spectabilis Uvarana 121,2 0,3705 0,8278 
Croton celtidifolius Pau-de-Sangue 7,6 0,1030 0,4489 
Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 93,9 0,5896 2,7146 
Cyathea corcovadensis Samambaiaçú 4,5 0,1355 0,1304 
Drimys angustifolia Casca-de-Anta 4,5 0,0291 0,1298 
Duranta vestita Esporão-de-Pomba 3,0 0,0059 0,0177 
Eriobotrya japonica Nêspera 22,7 0,0559 0,1843 
Erythroxylum myrsinites Cocãozinho 16,7 0,1470 0,7500 
Eugenia sp. (vazio) 12,1 0,0562 0,2443 
Eugenia uniflora Pitangueira 13,6 0,1034 0,5117 
Gochnatia polymorpha Cambará-Guaçu 3,0 0,0843 0,4621 
Guatteria australis Pindaíba-Preta 6,1 0,0283 0,1443 
Hovenia dulcis Uva-do-Japão 30,3 0,3513 2,0823 
Ilex dumosa Congonha-Miúda 9,1 0,1073 0,7058 
Ilex microdonta Caúna 6,1 0,0828 0,5363 
Ilex paraguariensis Erva-Mate 1,5 0,0048 0,0174 
Ilex theezans Caúna 42,4 0,1835 0,7850 
Inga vera Ingá 4,5 0,0668 0,3111 
Inga vera (vazio) 3,0 0,0129 0,0777 
Jacaranda micrantha Carobão 6,1 0,0721 0,3161 
Jacaranda puberula Carobinha 177,3 1,4372 6,9909 
Lamanonia ternata Guaperê 36,4 0,5523 2,8611 
Laplacea fruticosa Santa-rita 4,5 0,1495 1,0754 
Ligustrum lucidum Ligustro 83,3 0,9739 5,7985 
Lithraea brasiliensis Aroeira 68,2 1,2825 8,1690 
Lonchocarpus campestris Rabo-de-Bugio 7,6 0,0599 0,3737 
Lonchocarpus cultratus Timbó 18,2 0,0594 0,2419 
Lonchocarpus muehlbergianus Rabo-de-Bugio 12,1 0,0619 0,2856 
Luehea divaricata Açoita-Cavalo 19,7 0,6483 4,3482 
Machaerium paraguariense Farinha-Seca 3,0 0,0049 0,0095 
Machaerium stipitatum Farinha-Seca 15,2 0,1182 0,7513 
Matayba elaeagnoides Camboatá 303,0 4,3574 26,4778 
Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 209,1 0,9965 4,0669 
Maytenus sp. (vazio) 1,5 0,0044 0,0104 
Mimosa scabrella Bracatinga 25,8 0,5067 3,5190 
Morta (vazio) 395,5 3,8453 15,6958 
Myrceugenia euosma Cambuí 12,1 0,0287 0,0764 
Myrceugenia sp. (vazio) 25,8 0,0582 0,1785 
Myrcia guianensis Guamirim-Vermelho 13,6 0,0583 0,2210 
Myrcia oblongata Cambuí 10,6 0,0427 0,1836 
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Espécie Nome-popular 
Nº de 

indivíduos/ha 
Área Basal 

(m²/ha) 
Estimativa de 

Volume (m³/ha) 
Myrcia palustris Jubuticabão 6,1 0,0184 0,0507 
Myrcia pubipetala Guamirim-Araçá 3,0 0,0138 0,0580 
Myrcia retorta Guamirim 3,0 0,0878 0,7730 
Myrcia sp. Guamirim 18,2 0,0863 0,3539 
Myrcia sp. (vazio) 36,4 0,2574 1,2461 
Myrcia sp. 2 (vazio) 6,1 0,0244 0,0933 
Myrcia sp. 3 (vazio) 1,5 0,0031 0,0102 
Myrcia sp. 4 (vazio) 3,0 0,0292 0,1642 
Myrcia sp. 5 (vazio) 1,5 0,0035 0,0125 
Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 97,0 0,5081 2,5085 
Myrciaria sp. (vazio) 6,1 0,0196 0,0738 
Myrsine coriacea Capororoca 42,4 0,4590 2,5195 
Myrsine laetevirens Capororoca 1,5 0,0046 0,0138 
Myrsine loefgrenii Capororoquinha 1,5 0,0078 0,0329 
Myrsine umbellata Capororocão 3,0 0,0133 0,0598 
Nectandra lanceolata Canela-Amarela 7,6 0,5660 5,0414 
Nectandra megapotamica Canela-Merda 112,1 2,0758 15,5120 
Nectandra membranacea Canela-Branca 1,5 0,0064 0,0230 
Neomitranthes sp. (vazio) 1,5 0,0024 0,0043 
NI (vazio) 210,6 1,7095 9,2514 
Ocotea nectandrifolia Canela-Branca 1,5 0,0109 0,0651 
Ocotea puberula Canela-Sebo 89,4 1,7092 12,4079 
Ocotea pulchella Canela-Preta 13,6 0,1429 0,8914 
Ocotea sp. (vazio) 1,5 0,0233 0,1401 
Ocotea sp. 2 (vazio) 1,5 0,0660 0,4754 
Ocotea vaccinioides Canelinha 12,1 0,5356 4,6928 
Persea venosa (vazio) 1,5 0,0027 0,0081 
Persea willdenovii (vazio) 7,6 0,2215 1,6286 
Phytolacca dioica Umbú 1,5 0,0678 0,5697 
Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 36,4 0,2350 1,2557 
Pinus sp. Pínus 18,2 0,9211 7,0132 
Piptocarpha angustifolia Vassourão-Branco 1,5 0,1182 1,0635 
Piptocarpha axillaris Vassourão-Branco 19,7 0,3134 2,2462 
Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 180,3 2,2189 15,0772 
Prunus myrtifolia Pessegueiro-Bravo 13,6 0,1018 0,5644 
Psidium cattleianum Araçá 3,0 0,0065 0,0210 

Psychotria vellosiana 
Erva-de-Rato-de-
Folhas-Estreitas 

34,8 0,2184 1,1647 

Pterocarpus rohrii Pau-Sangue 1,5 0,0061 0,0256 
Rhamnus sphaerosperma Fruto-de-Pombo 3,0 0,0048 0,0092 
Roupala montana Carvalho 37,9 0,2943 1,6086 
Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 95,5 0,7955 3,7030 
Sebastiania brasiliensis Branquilho 3,0 0,0116 0,0467 
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Espécie Nome-popular 
Nº de 

indivíduos/ha 
Área Basal 

(m²/ha) 
Estimativa de 

Volume (m³/ha) 
Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 71,2 0,4289 2,0683 
Sloanea hirsuta Sapopema 12,1 0,0367 0,1073 
Solanum mauritianum Fumo-Bravo 4,5 0,0584 0,1902 
Solanum sanctaecatharinae Joá-Manso 7,6 0,0755 0,3321 
Solanum sp. (vazio) 6,1 0,0112 0,0332 
Solanum sp. 2 (vazio) 3,0 0,0204 0,0855 
Styrax leprosus Canela-Seiva 1,5 0,0031 0,0111 
Syagrus romanzoffiana Jerivá 10,6 0,2013 0,6414 
Symplocos sp. (vazio) 6,1 0,0196 0,0705 
Symplocos uniflora Congonha-Miúda 12,1 0,0435 0,1762 
Tibouchina sellowiana Manacá-de-Minas 4,5 0,0168 0,0563 
Vernonanthura discolor Vassourão-Branco 3,0 0,1111 0,9973 
Xylosma ciliatifolia Coroa-de-Cristo 7,6 0,0154 0,0463 
Zanthoxylum kleinii Juvevê-Branco 19,7 0,4030 2,4977 
Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-Cadela 16,7 0,1211 0,5738 

Para as áreas em estágio médio, o índice de diversidade de Shannon (H’) calculado foi de 3,803 nats/ind. Quanto 
menor o valor do índice de Shannon, menor o grau de incerteza e, portanto, a diversidade da amostra é baixa. A 
diversidade tende a ser mais alta quanto maior o valor do índice.  

A eqüabilidade de Pielou (J’) calculada foi de 0,793. Este índice é compreendido entre 0 e 1. Quando este valor 
se aproxima de 1, significa que há alta diversidade e que as espécies são teoricamente abundantes entre as 
parcelas (MAGURRAN,1988). 

Já o Índice de Simpson (1-D) é um índice de dominância que reflete a probabilidade de dois indivíduos escolhidos 
ao acaso na comunidade pertencerem à mesma espécie. Este índice varia entre 0 a 1 e quanto mais alto for, maior 
a probabilidade de os indivíduos serem da mesma espécie, ou seja, maior a dominância e menor a diversidade. 
Portanto, neste trabalho demonstra-se que há uma certa dominância de espécies específicas, já que o valor 
adquirido foi de 0,963.  

O quadro a seguir apresenta os valores dos índices calculados. 

Quadro 9: Índices calculados para o estágio médio. 

Índice Valor 

Riqueza (S) 121 

Densidade de espécies (S/m²) 0,018 

Shannon (H' nats/ind.) 3,803 

Simpson (1-D) 0,963 

Pielou (J) 0,793 

4.2.1.4.4. ANÁLISE FITOSSOCIOLÓGICA DO ESTÁGIO AVANÇADO 

No estágio avançado foram levantadas 23 parcelas, com uma área amostrada de 4.600 m², 1.424 indivíduos, 107 
espécies, perfazendo uma densidade absoluta de 3.095,65 ind/ha e uma área basal de 53,73 m²/ha. O diâmetro 
médio foi de 12,00 cm. A altura média foi de 8,24 m, conforme apresentado no quadro abaixo. 

Quadro 10: Dados gerais compilados das parcelas situadas em estágio avançado. 

Dados Gerais Valor 

Área amostrada 4.600 
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Dados Gerais Valor 

Nº de indivíduos 1424 

Nº de espécies 107 

Diâmetro Médio (cm) 12,00 

Altura Total Média (m) 8,24 

Densidade Absoluta (ind/ha) 3.095,65 

Área Basal (m²/ha) 53,73 

A maior Frequência Absoluta (95,65) e Relativa (5,64%) foi observada nas mortas, em seguida temos Podocarpus 
sellowii (73,91; 4,36%), Campomanesia xanthocarpa (69,57; 4,10%), as NI (60,87; 3,59%), Matayba elaeagnoides 
(56,52; 3,33%) e Myrcia sp. e Casearia decandra (43,48; 2,56%). A Frequência expressa o número de ocorrências 
de uma determinada espécie nas diferentes parcelas alocadas. 

A Densidade Absoluta indica a quantidade de indivíduos por hectare. A Densidade Relativa representa a 
participação da espécie em relação ao número total de indivíduos de todas as espécies. O maior índice de 
Densidade Absoluta e, consequentemente, de Densidade Relativa (276,09 ind/ha e 8,92%) foi verificado para as 
mortas, seguida de Podocarpus sellowii (245,65 ind/ha e 7,94%), Matayba elaeagnoides (226,09 ind/ha e 7,30%), 
além de Araucaria angustifolia (158,70 ind/ha e 5,13%), Cupania vernalis (139,13 ind/ha e 4,49%) e as NI e 
Maytenus evonymoides (104,35 ind/ha e 3,37%). 

A maior Área Basal foi observada em Araucaria angustifolia com 3,2215 m², seguida de Podocarpus sellowii 
(2,7254 m²), Matayba elaeagnoides (2,1992 m²), as mortas (1,5816 m²) e Nectandra megapotamica (1,3665 m²). 

A Dominância Absoluta e relativa expressa a influência de cada espécie na comunidade por meio de sua biomassa. 
A espécie Araucaria angustifolia foi a que apresentou o maior valor de Dominância Relativa com 13,03%, seguida 
de Podocarpus sellowii (11,03%), Matayba elaeagnoides (8,90%), as mortas (6,40%) e Nectandra megapotamica 
(5,53%). 

As espécies que apresentaram o maior índice de valor de importância, isto é, a importância da espécie dentro do 
ambiente em que se encontra foram Podocarpus sellowii (23,32), seguida das mortas (20,96), Araucaria 
angustifolia (19,70), Matayba elaeagnoides (19,54) e Nectandra megapotamica (9,27). 

Também foi calculado o índice de valor de cobertura, isto é, o espaço na floresta ocupada pela espécie. A espécie 
Podocarpus sellowii foi a que apresentou o maior valor (18,96), seguida de Araucaria angustifolia (18,16), Matayba 
elaeagnoides (16,20), as mortas (15,32) e Nectandra megapotamica (7,21). 

Os resultados do levantamento fitossociológico são apresentados no quadro que segue.
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Quadro 11: Parâmetros fitossociológicos do estágio avançado na AID do Contorno Norte de Curitiba. Legenda: K = número de parcelas em que a espécie foi encontrada; N = 
número total de indivíduos, FA = frequência absoluta, FR = frequência relativa (%), DA= densidade absoluta (ind/ha), DR = densidade relativa (%), g = área basal da espécie (m²), 

DOA = dominância absoluta, DOR = dominância relativa (%), IVI = índice de valor de importância, IVC = índice de valor de cobertura; * indica que a espécie é exótica. 

Espécie K N FA FR DA DR g (m²) DOA DOR IVI IVC 

Podocarpus sellowii 17 113 73,91 4,36 245,65 7,94 2,7254 5,92 11,03 23,32 18,96 

Morta 22 127 95,65 5,64 276,09 8,92 1,5816 3,44 6,40 20,96 15,32 

Araucaria angustifolia 6 73 26,09 1,54 158,70 5,13 3,2215 7,00 13,03 19,70 18,16 

Matayba elaeagnoides 13 104 56,52 3,33 226,09 7,30 2,1992 4,78 8,90 19,54 16,20 

Nectandra megapotamica 8 24 34,78 2,05 52,17 1,69 1,3665 2,97 5,53 9,27 7,21 

NI 14 48 60,87 3,59 104,35 3,37 0,4945 1,08 2,00 8,96 5,37 

Cupania vernalis 6 64 26,09 1,54 139,13 4,49 0,4116 0,89 1,67 7,70 6,16 

Jacaranda puberula 7 36 30,43 1,79 78,26 2,53 0,7791 1,69 3,15 7,48 5,68 

Campomanesia xanthocarpa 16 28 69,57 4,10 60,87 1,97 0,3433 0,75 1,39 7,46 3,36 

Lithraea brasiliensis 9 36 39,13 2,31 78,26 2,53 0,5866 1,28 2,37 7,21 4,90 

Myrcia sp. 10 31 43,48 2,56 67,39 2,18 0,4883 1,06 1,98 6,72 4,15 

Maytenus evonymoides 8 48 34,78 2,05 104,35 3,37 0,3177 0,69 1,29 6,71 4,66 

Pimenta pseudocaryophyllus 7 46 30,43 1,79 100,00 3,23 0,3235 0,70 1,31 6,33 4,54 

Schinus terebinthifolia 7 38 30,43 1,79 82,61 2,67 0,3362 0,73 1,36 5,82 4,03 

Lamanonia ternata 5 21 21,74 1,28 45,65 1,47 0,6603 1,44 2,67 5,43 4,15 

Pinus sp.* 3 4 13,04 0,77 8,70 0,28 1,0230 2,22 4,14 5,19 4,42 

Cordyline spectabilis 7 34 30,43 1,79 73,91 2,39 0,1880 0,41 0,76 4,94 3,15 

Ocotea sp. 4 23 17,39 1,03 50,00 1,62 0,5646 1,23 2,28 4,93 3,90 

Cinnamomum sellowianum 5 18 21,74 1,28 39,13 1,26 0,5472 1,19 2,21 4,76 3,48 

Sebastiania commersoniana 6 31 26,09 1,54 67,39 2,18 0,2391 0,52 0,97 4,68 3,14 

Casearia decandra 10 17 43,48 2,56 36,96 1,19 0,2124 0,46 0,86 4,62 2,05 

Casearia sylvestris 8 26 34,78 2,05 56,52 1,83 0,1498 0,33 0,61 4,48 2,43 
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Espécie K N FA FR DA DR g (m²) DOA DOR IVI IVC 

Hovenia dulcis* 8 24 34,78 2,05 52,17 1,69 0,1710 0,37 0,69 4,43 2,38 

Clethra scabra 5 21 21,74 1,28 45,65 1,47 0,3228 0,70 1,31 4,06 2,78 

Ocotea pulchella 4 20 17,39 1,03 43,48 1,40 0,3233 0,70 1,31 3,74 2,71 

Allophylus edulis 6 21 26,09 1,54 45,65 1,47 0,1072 0,23 0,43 3,45 1,91 

Cinnamodendron dinisii 7 12 30,43 1,79 26,09 0,84 0,1633 0,35 0,66 3,30 1,50 

Ocotea puberula 6 10 26,09 1,54 21,74 0,70 0,2513 0,55 1,02 3,26 1,72 

Ilex theezans 7 15 30,43 1,79 32,61 1,05 0,0979 0,21 0,40 3,24 1,45 

Ocotea vaccinioides 1 17 4,35 0,26 36,96 1,19 0,4407 0,96 1,78 3,23 2,98 

Calyptranthes sp. 3 26 13,04 0,77 56,52 1,83 0,1378 0,30 0,56 3,15 2,38 

Allophylus guaraniticus 5 18 21,74 1,28 39,13 1,26 0,0756 0,16 0,31 2,85 1,57 

Myrsine umbellata 3 20 13,04 0,77 43,48 1,40 0,1278 0,28 0,52 2,69 1,92 

Roupala montana 6 8 26,09 1,54 17,39 0,56 0,1434 0,31 0,58 2,68 1,14 

Nectandra lanceolata 2 4 8,70 0,51 8,70 0,28 0,4275 0,93 1,73 2,52 2,01 

Myrsine coriacea 5 10 21,74 1,28 21,74 0,70 0,1193 0,26 0,48 2,47 1,19 

Luehea divaricata 2 13 8,70 0,51 28,26 0,91 0,2350 0,51 0,95 2,38 1,86 

Prunus myrtifolia 3 8 13,04 0,77 17,39 0,56 0,2349 0,51 0,95 2,28 1,51 

Cedrela fissilis 3 7 13,04 0,77 15,22 0,49 0,2487 0,54 1,01 2,27 1,50 

Myrsine laetevirens 4 10 17,39 1,03 21,74 0,70 0,0782 0,17 0,32 2,04 1,02 

Ocotea porosa 2 4 8,70 0,51 8,70 0,28 0,2654 0,58 1,07 1,87 1,35 

Ligustrum lucidum* 4 9 17,39 1,03 19,57 0,63 0,0490 0,11 0,20 1,86 0,83 

Eugenia sp. 2 7 8,70 0,51 15,22 0,49 0,1851 0,40 0,75 1,75 1,24 

Myrceugenia sp. 3 11 13,04 0,77 23,91 0,77 0,0318 0,07 0,13 1,67 0,90 

Casearia obliqua 4 5 17,39 1,03 10,87 0,35 0,0487 0,11 0,20 1,57 0,55 

Ilex paraguariensis 2 8 8,70 0,51 17,39 0,56 0,0760 0,17 0,31 1,38 0,87 
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Espécie K N FA FR DA DR g (m²) DOA DOR IVI IVC 

Persea willdenovii 3 3 13,04 0,77 6,52 0,21 0,0821 0,18 0,33 1,31 0,54 

Psychotria vellosiana 3 6 13,04 0,77 13,04 0,42 0,0207 0,05 0,08 1,27 0,51 

Myrcia guianensis 3 5 13,04 0,77 10,87 0,35 0,0216 0,05 0,09 1,21 0,44 

Annona emarginata 3 5 13,04 0,77 10,87 0,35 0,0167 0,04 0,07 1,19 0,42 

Lonchocarpus campestris 3 4 13,04 0,77 8,70 0,28 0,0197 0,04 0,08 1,13 0,36 

Alsophila setosa 3 3 13,04 0,77 6,52 0,21 0,0326 0,07 0,13 1,11 0,34 

Symplocos uniflora 3 4 13,04 0,77 8,70 0,28 0,0107 0,02 0,04 1,09 0,32 

Lonchocarpus cultratus 3 3 13,04 0,77 6,52 0,21 0,0192 0,04 0,08 1,06 0,29 

Sloanea hirsuta 3 3 13,04 0,77 6,52 0,21 0,0171 0,04 0,07 1,05 0,28 

Solanum sp. 3 3 13,04 0,77 6,52 0,21 0,0140 0,03 0,06 1,04 0,27 

Myrcia sp. 2 3 3 13,04 0,77 6,52 0,21 0,0114 0,02 0,05 1,03 0,26 

Machaerium stipitatum 3 3 13,04 0,77 6,52 0,21 0,0044 0,01 0,02 1,00 0,23 

Myrcia splendens 2 5 8,70 0,51 10,87 0,35 0,0306 0,07 0,12 0,99 0,47 

Myrciaria sp. 1 2 4,35 0,26 4,35 0,14 0,1366 0,30 0,55 0,95 0,69 

Zanthoxylum kleinii 1 2 4,35 0,26 4,35 0,14 0,1347 0,29 0,54 0,94 0,69 

Chrysophyllum inornatum 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,1494 0,32 0,60 0,93 0,67 

Piptocarpha axillaris 2 4 8,70 0,51 8,70 0,28 0,0332 0,07 0,13 0,93 0,42 

Cordiera concolor 2 3 8,70 0,51 6,52 0,21 0,0446 0,10 0,18 0,90 0,39 

Sorocea bonplandii 2 3 8,70 0,51 6,52 0,21 0,0425 0,09 0,17 0,90 0,38 

Aspidosperma australe 2 3 8,70 0,51 6,52 0,21 0,0256 0,06 0,10 0,83 0,31 

Drimys angustifolia 2 2 8,70 0,51 4,35 0,14 0,0420 0,09 0,17 0,82 0,31 

Pterocarpus rohrii 2 3 8,70 0,51 6,52 0,21 0,0199 0,04 0,08 0,80 0,29 

Citronella paniculata 2 2 8,70 0,51 4,35 0,14 0,0300 0,07 0,12 0,77 0,26 

Gochnatia polymorpha 1 3 4,35 0,26 6,52 0,21 0,0588 0,13 0,24 0,70 0,45 



54 

 

 

Espécie K N FA FR DA DR g (m²) DOA DOR IVI IVC 

Chrysophyllum marginatum 2 2 8,70 0,51 4,35 0,14 0,0127 0,03 0,05 0,70 0,19 

Dicksonia sellowiana 1 2 4,35 0,26 4,35 0,14 0,0758 0,16 0,31 0,70 0,45 

Eriobotrya japonica* 2 2 8,70 0,51 4,35 0,14 0,0045 0,01 0,02 0,67 0,16 

Vernonanthura discolor 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0844 0,18 0,34 0,67 0,41 

Persea venosa 1 2 4,35 0,26 4,35 0,14 0,0523 0,11 0,21 0,61 0,35 

Neomitranthes sp. 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0535 0,12 0,22 0,54 0,29 

Myrceugeia sp. 1 3 4,35 0,26 6,52 0,21 0,0111 0,02 0,04 0,51 0,26 

Erythroxylum sp. 1 3 4,35 0,26 6,52 0,21 0,0104 0,02 0,04 0,51 0,25 

Myrcia hatschbachii 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0390 0,08 0,16 0,48 0,23 

Laplacea fruticosa 1 3 4,35 0,26 6,52 0,21 0,0042 0,01 0,02 0,48 0,23 

Myrcia multiflora 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0306 0,07 0,12 0,45 0,19 

Ocotea nectandrifolia 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0277 0,06 0,11 0,44 0,18 

Ilex dumosa 1 2 4,35 0,26 4,35 0,14 0,0091 0,02 0,04 0,43 0,18 

Erythroxylum myrsinites 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0215 0,05 0,09 0,41 0,16 

Cordia silvestris 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0180 0,04 0,07 0,40 0,14 

Lafoensia vandelliana 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0154 0,03 0,06 0,39 0,13 

Duranta vestita 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0147 0,03 0,06 0,39 0,13 

Lonchocarpus muehlbergianus 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0092 0,02 0,04 0,36 0,11 

Myrcia cf. hatschbachii 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0092 0,02 0,04 0,36 0,11 

Myrcia pubipetala 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0081 0,02 0,03 0,36 0,10 

Zanthoxylum rhoifolium 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0081 0,02 0,03 0,36 0,10 

Rhamnus sphaerosperma 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0067 0,01 0,03 0,35 0,10 

Eugenia sp. 2 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0062 0,01 0,03 0,35 0,10 

Myrcia brasiliensis 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0058 0,01 0,02 0,35 0,09 
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Espécie K N FA FR DA DR g (m²) DOA DOR IVI IVC 

Cestrum sp. 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0046 0,01 0,02 0,35 0,09 

IIex sp. 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0046 0,01 0,02 0,35 0,09 

Cabralea canjerana 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0039 0,01 0,02 0,34 0,09 

Solanum sanctaecatharinae 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0037 0,01 0,01 0,34 0,09 

Eugenia uniflora 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0032 0,01 0,01 0,34 0,08 

Ilex microdonta 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0032 0,01 0,01 0,34 0,08 

Myrcia palustris 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0032 0,01 0,01 0,34 0,08 

Xylosma ciliatifolia 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0026 0,01 0,01 0,34 0,08 

Allophylus petiolulatus 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0020 0,00 0,01 0,33 0,08 

Daphnopsis fasciculata 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0018 0,00 0,01 0,33 0,08 

Psidium cattleianum 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0018 0,00 0,01 0,33 0,08 

Albizia edwallii 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0017 0,00 0,01 0,33 0,08 

Sebastiania brasiliensis 1 1 4,35 0,26 2,17 0,07 0,0012 0,00 0,01 0,33 0,08 

Total 23 1424,00 1695,65 100,00 3095,65 100,00 24,7150 53,73 100,00 300,00 200,00 
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A figura que segue apresenta a estrutura diamétrica para o estágio avançado.  

Figura 20: Estrutura diamétrica do estágio avançado na AID. 

 

O quadro abaixo apresenta a relação das espécies e as estimativas de volume e área basal hectare, considerando 
as áreas em estágio avançado na AID. 

Quadro 12: Volumes por hectare estimados para as espécies em áreas de estágio avançado na AID. 

Espécie Nome-popular 
Nº de 

indivíduos/há 
Área Basal 

(m²/ha) 
Estimativa de 

Volume (m³/ha) 

Albizia edwallii Angico-Pururuca 2,2 0,0036 0,0087 

Allophylus edulis Chal-Chal 45,7 0,2331 0,9359 

Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 39,1 0,1644 0,6068 

Allophylus petiolulatus Vacum-de-Folha-Larga 2,2 0,0044 0,0159 

Alsophila setosa Xaxim-de-Espinho 6,5 0,0708 0,1215 

Annona emarginata Corticeira 10,9 0,0362 0,1411 

Araucaria angustifolia Araucária 158,7 7,0033 66,1102 

Aspidosperma australe Peroba 6,5 0,0557 0,3443 

Cabralea canjerana Canjerana 2,2 0,0084 0,0352 

Calyptranthes sp. (vazio) 56,5 0,2995 1,0646 

Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 60,9 0,7463 4,5992 

Casearia decandra Guaçatunga-Branca 37,0 0,4617 3,3416 

Casearia obliqua Cambroé 10,9 0,1059 0,8127 

Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 56,5 0,3258 1,5256 

Cedrela fissilis Cedro 15,2 0,5407 3,2377 

Cestrum sp. (vazio) 2,2 0,0100 0,0478 

Chrysophyllum inornatum Aleixo 2,2 0,3247 3,1169 

Chrysophyllum marginatum Guatambu-de-Leite 4,3 0,0276 0,1235 

Cinnamodendron dinisii Pimenta 26,1 0,3550 1,6541 

Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 39,1 1,1896 8,8656 

Citronella paniculata Congonha 4,3 0,0651 0,4439 

Clethra scabra Carne-de-Vaca 45,7 0,7018 5,0085 
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Espécie Nome-popular Nº de 
indivíduos/há 

Área Basal 
(m²/ha) 

Estimativa de 
Volume (m³/ha) 

Cordia silvestris Louro-Branco 2,2 0,0390 0,3279 

Cordiera concolor (vazio) 6,5 0,0970 0,3998 

Cordyline spectabilis Uvarana 73,9 0,4087 1,1428 

Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 139,1 0,8948 5,2674 

Daphnopsis fasciculata Embira-Miúda 2,2 0,0039 0,0093 

Dicksonia sellowiana Xaxim 4,3 0,1649 0,1641 

Drimys angustifolia Casca-de-Anta 4,3 0,0914 0,4148 

Duranta vestita Esporão-de-Pomba 2,2 0,0320 0,1727 

Eriobotrya japonica Nêspera 4,3 0,0097 0,0363 

Erythroxylum myrsinites Cocãozinho 2,2 0,0468 0,3368 

Erythroxylum sp. (vazio) 6,5 0,0226 0,1116 

Eugenia sp. (vazio) 15,2 0,4024 3,0017 

Eugenia sp. 2 (vazio) 2,2 0,0136 0,0529 

Eugenia uniflora Pitangueira 2,2 0,0069 0,0291 

Gochnatia polymorpha Cambará-Guaçu 6,5 0,1278 0,6529 

Hovenia dulcis Uva-do-Japão 52,2 0,3716 2,1828 

IIex sp. (vazio) 2,2 0,0100 0,0418 

Ilex dumosa Congonha-Miúda 4,3 0,0199 0,0986 

Ilex microdonta Caúna 2,2 0,0069 0,0249 

Ilex paraguariensis Erva-Mate 17,4 0,1652 0,7898 

Ilex theezans Caúna 32,6 0,2127 1,0318 

Jacaranda puberula Carobinha 78,3 1,6937 11,3088 

Lafoensia vandelliana Dedaleiro 2,2 0,0335 0,2411 

Lamanonia ternata Guaperê 45,7 1,4355 10,6218 

Laplacea fruticosa Santa-rita 6,5 0,0092 0,0235 

Ligustrum lucidum Ligustro 19,6 0,1064 0,4697 

Lithraea brasiliensis Aroeira 78,3 1,2751 8,7695 

Lonchocarpus campestris Rabo-de-Bugio 8,7 0,0429 0,1665 

Lonchocarpus cultratus Timbó 6,5 0,0418 0,1647 

Lonchocarpus muehlbergianus Rabo-de-Bugio 2,2 0,0200 0,1080 

Luehea divaricata Açoita-Cavalo 28,3 0,5109 2,4433 

Machaerium stipitatum Farinha-Seca 6,5 0,0095 0,0302 

Matayba elaeagnoides Camboatá 226,1 4,7809 34,2379 

Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 104,3 0,6906 2,9190 

Morta (vazio) 276,1 3,4382 14,9804 

Myrceugeia sp. (vazio) 6,5 0,0241 0,0693 

Myrceugenia sp. (vazio) 23,9 0,0692 0,2183 



58 

 

 

Espécie Nome-popular Nº de 
indivíduos/há 

Área Basal 
(m²/ha) 

Estimativa de 
Volume (m³/ha) 

Myrcia brasiliensis Guamirim 2,2 0,0126 0,0454 

Myrcia cf. hatschbachii (vazio) 2,2 0,0200 0,0840 

Myrcia guianensis Guamirim-Vermelho 10,9 0,0469 0,2042 

Myrcia hatschbachii Caingá 2,2 0,0848 0,4069 

Myrcia multiflora Guamirim 2,2 0,0665 0,4788 

Myrcia palustris Jubuticabão 2,2 0,0069 0,0228 

Myrcia pubipetala Guamirim-Araçá 2,2 0,0177 0,1169 

Myrcia sp. Guamirim 19,6 0,1656 0,7331 

Myrcia sp. (vazio) 47,8 0,8959 6,6173 

Myrcia sp. 2 (vazio) 6,5 0,0247 0,1043 

Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 10,9 0,0665 0,3458 

Myrciaria sp. (vazio) 4,3 0,2970 1,7099 

Myrsine coriacea Capororoca 21,7 0,2594 1,5733 

Myrsine laetevirens Capororoca 21,7 0,1700 0,9999 

Myrsine umbellata Capororocão 43,5 0,2779 1,5222 

Nectandra lanceolata Canela-Amarela 8,7 0,9294 8,1813 

Nectandra megapotamica Canela-Merda 52,2 2,9707 26,8513 

Neomitranthes sp. (vazio) 2,2 0,1163 0,8375 

NI (vazio) 104,3 1,0751 6,1988 

Ocotea nectandrifolia Canela-Branca 2,2 0,0602 0,5420 

Ocotea porosa Canela-Imbúia 8,7 0,5770 5,3564 

Ocotea puberula Canela-Sebo 21,7 0,5462 4,4345 

Ocotea pulchella Canela-Preta 43,5 0,7028 5,6365 

Ocotea sp. (vazio) 50,0 1,2274 10,3685 

Ocotea vaccinioides Canelinha 37,0 0,9581 7,7530 

Persea venosa (vazio) 4,3 0,1137 0,7501 

Persea willdenovii (vazio) 6,5 0,1785 1,4056 

Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 100,0 0,7033 3,8742 

Pinus sp. Pínus 8,7 2,2239 27,6225 

Piptocarpha axillaris Vassourão-Branco 8,7 0,0722 0,4144 

Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 245,7 5,9247 43,1951 

Prunus myrtifolia Pessegueiro-Bravo 17,4 0,5107 3,7376 

Psidium cattleianum Araçá 2,2 0,0039 0,0140 

Psychotria vellosiana Erva-de-Rato-de-Folhas-
Estreitas 

13,0 0,0450 0,1845 

Pterocarpus rohrii Pau-Sangue 6,5 0,0432 0,2243 

Rhamnus sphaerosperma Fruto-de-Pombo 2,2 0,0145 0,0611 
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Espécie Nome-popular Nº de 
indivíduos/há 

Área Basal 
(m²/ha) 

Estimativa de 
Volume (m³/ha) 

Roupala montana Carvalho 17,4 0,3117 1,9202 

Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 82,6 0,7308 3,4370 

Sebastiania brasiliensis Branquilho 2,2 0,0027 0,0065 

Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 67,4 0,5198 2,4965 

Sloanea hirsuta Sapopema 6,5 0,0372 0,1985 

Solanum sanctaecatharinae (vazio) 2,2 0,0080 0,0432 

Solanum sp. (vazio) 6,5 0,0305 0,1657 

Sorocea bonplandii Cincho 6,5 0,0923 0,5045 

Symplocos uniflora Congonha-Miúda 8,7 0,0233 0,0801 

Vernonanthura discolor Vassourão-Branco 2,2 0,1835 1,6517 

Xylosma ciliatifolia Coroa-de-Cristo 2,2 0,0056 0,0202 

Zanthoxylum kleinii Juvevê-Branco 4,3 0,2928 2,8107 

Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-Cadela 2,2 0,0177 0,1169 

Para as áreas em estágio avançado, o índice de diversidade de Shannon (H’) calculado foi de 3,805 nats/ind. 
Quanto menor o valor do índice de Shannon, menor o grau de incerteza e, portanto, a diversidade da amostra é 
baixa. A diversidade tende a ser mais alta quanto maior o valor do índice.  

A eqüabilidade de Pielou (J’) calculada foi de 0,814. Este índice é compreendido entre 0 e 1. Quando este valor 
se aproxima de 1, significa que há alta diversidade e que as espécies são teoricamente abundantes entre as 
parcelas (MAGURRAN,1988). 

Já o Índice de Simpson (1-D) é um índice de dominância que reflete a probabilidade de dois indivíduos escolhidos 
ao acaso na comunidade pertencerem à mesma espécie. Este índice varia entre 0 a 1 e quanto mais alto for, maior 
a probabilidade de os indivíduos serem da mesma espécie, ou seja, maior a dominância e menor a diversidade. 
Portanto, neste trabalho demonstra-se que há uma certa dominância de espécies específicas, já que o valor 
adquirido foi de 0,965.  

O quadro a seguir apresenta os valores dos índices calculados. 

Quadro 13: Índices calculados para o estágio médio. 

Índice Valor 

Riqueza (S) 107 

Densidade de espécies (S/m²) 0,023 

Shannon (H' nats/ind.) 3,805 

Simpson (1-D) 0,965 

Pielou (J) 0,814 
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4.2.1.4.5. DESCRIÇÃO DO SUB-BOSQUE, SERRAPILHEIRA, TREPADEIRAS, ESPÉCIES INDICADORAS E EPÍFITAS 

Em geral, o sub-bosque caracteriza-se como denso, principalmente nas áreas em estágio médio e próximas às 
bordas devido à maior entrada de luz. As áreas em estágio avançado apresentam, em geral, o sub-bosque mais 
ralo. 

A serapilheira apresenta-se com bastante quantidade de material, principalmente em áreas menos íngremes, 
variando entre 3 cm a 10 cm de espessura. 

A lianas lenhosas (trepadeiras) são mais frequentes nas áreas de estágio avançado, e principalmente mais 
próximas às áreas com maior entrada de luz. Já as lianas herbáceas são pouco frequentes ao longo da área. 

As epífitas são frequentes, porém de pouca expressão ao longo de toda a vegetação presente na ADA e AID. 

Figura 21: Aspecto do sub-bosque em um fragmento 
florestal situado na AID. 

Figura 22: Aspecto da serrapilheira em um fragmento 
florestal situado na AID. 

4.2.1.4.6. ESPÉCIES ENDÊMICAS, IMUNES AO CORTE OU AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO 

De acordo com a lista de espécies Flora do Brasil (2020), não foram encontradas espécies endêmicas na ADA e 
AID.  

Em relação às espécies ameaçadas de extinção e imunes ao corte, conforme a Lista Nacional Oficial de Espécies 
da Flora Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA nº 443 de 2014), foram encontradas 4 espécies: Cedrela fissilis 
na categoria VU (Vulnerável) e Araucaria angustifolia, Dicksonia sellowiana e Ocotea porosa na categoria EN (Em 
Perigo). 

Quadro 14: Dados dos indivíduos de espécies ameaçadas de extinção encontrados na ADA e AID. 

Família Espécie Nome-popular 
Nº de 

Indivíduos 
Registrados 

Nº de Indivíduos 
Estimados na ADA e 

AID 

Araucariaceae Araucaria angustifolia Araucária 86 30.792 

Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana Xaxim 2 716 

Lauraceae Ocotea porosa Canela-Imbúia 4 1.342 

Meliaceae Cedrela fissilis Cedro 10 3.580 

Cedrela fissilis (Cedro) – é amplamente distribuída por todo o Brasil, sendo mais frequente nas florestas 
semidecíduas das regiões Sul e Sudeste e menos frequente na floresta ombrófila densa. A espécie historicamente 
vem sofrendo com a exploração madeireira, o que levou muitas das subpopulações à extinção. Além disso, grande 
parte dos seus hábitats foi completamente degradada, tendo sido convertida em áreas urbanas, pastagens, 
plantações, entre outros (MARTINELLI & MORAES 2013; LORENZI 1992). 
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Figura 23: Indivíduos isolados de Cedrela fissilis regitrados na ADA. 

 

Ocotea porosa (Canela-imbuia) – a espécie ocorre nos estados do sul e sudeste do Brasil, associada 
principalmente à Floresta Ombrófila Mista e Ombrófila Densa Montana e Alto Montana. As principais ameaças à 
espécie é a perda de habitat e o alto valor econômico de sua madeira, que é utilizada para diversos fins como 
mobiliário e construção civil (LORENZI 1992). 

Figura 24: Indivíduo de Ocotea porosa regitrado na ADA. 

 

Araucaria angustifolia (Araucária) – é uma espécie de evelado valor comercial e que sofreu redução 
considerável de sua população nos últimos 70 anos. A espécie é associada à Floresta Ombrófila Mista, ocorrendo, 
originalmente, como a principal espécie na sinúsia arbórea (HUECK, 1953; BACKES & IRGANG, 2002). 
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Figura 25: Indivíduos de Araucaria angustifolia regitrados na ADA. 

 

Dicksonia sellowiana (Xaxim) – é uma espécie de pteridófita intensamente explorada para obtenção de vasos e 
placas utilizada principalmente no plantio de orquídeas. A espécie ocorre nos estados de Minas Gerais, Espírito 
Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (CNCFLORA 2021). 

Figura 26: Indivíduos de Dicksonia sellowiana regitrados na ADA. 

 

4.2.1.4.7. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

De acordo com os cálculos analisados a suficiência amostral foi atingida, pois todos os parâmetros analisados 
ficaram com o erro amostral abaixo do limite de 20% (ver Quadro que segue). 

Quadro 15: Resultados da Análise Estatística das 56 parcelas instaladas da ADA e AID. 

Parâmetro DA (ind/ha) DAP (cm) H total (m) Vol (m³/ha) G (m²/ha) 

N 20050 20050 20050 20050 20050 

n 56 56 56 56 56 

t 2,0040 2,0040 2,0040 2,0040 2,0040 

S 22,48 2,69 1,17 0,29 2,78 
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Parâmetro DA (ind/ha) DAP (cm) H total (m) Vol (m³/ha) G (m²/ha) 

x 70,89 11,03 7,52 0,90 5,84 

Erro amostral (%) 8,5 6,5 4,1 8,7 12,7 

4.2.1.5. Análise de Paisagem 

De acordo com Metzger (1999) e Uezu et al. (2005), considerando a paisagem analisada, a conectividade entre 
os habitats pode ser funcional, tendo em vista o comportamento das espécies frente à composição estrutural da 
paisagem, ou estrutural, associada ao arranjo espacial dos fragmentos, à permeabilidade da matriz e a presença, 
densidade e qualidade dos elementos conectantes entre fragmentos. Os fragmentos florestais oferecem abrigo e 
outros recursos à fauna, quando dispostos em uma matriz de paisagem, formam núcleos (ou subgráficos) entre 
os fragmentos mais próximos uns dos outros. Cada núcleo apresenta uma distância (raio) média, em que a fauna, 
por vezes, necessita percorrer para se deslocar entre os fragmentos que compõe um núcleo, até encontrar os 
limites do núcleo (ANTONGIOVANNI & METZGER 2005). 

As métricas e índices empregados na análise da paisagem possibilitam o reconhecimento e a quantificação dos 
padrões estruturais da paisagem, porém, não devem ser analisados isoladamente, tendo sentido somente quando 
utilizados de forma conjunta e comparativa (SOARES et al. 2020). 

A paisagem analisada compreende a AII. Para isso, foi utilizado o mapeamento de Uso e Ocupação do Solo 
fornecido pelo Instituto Água e Terra do Estado do Paraná (IAT). As classes mapeadas são: Floresta Nativa, 
Plantios Florestais, Agricultura Perene, Agricultura Anual, Pastagem/Campo, Corpos d’Água, Várzea, Solo 
Exposto/Mineração, Área Urbanizada e Área Construída. 

Para a quantificação e avaliação estrutural da paisagem, utilizou-se o software Fragstats® versão 4.2 
(MCGARIGAL, 2013). As métricas selecionadas para a análise da paisagem da AII estão descritas abaixo, sendo 
que todas são calculadas ao nível de classe: 

 Área Total em ha (CA/TA): Área de cada classe que compõe a paisagem; 

 Número de manchas (NP): Número de manchas que compõe cada classe na paisagem; 

 % da classe na paisagem (PLAND): Porcentagem de cada classe em relação à área total da paisagem; 

 Densidade de manchas (PD): Número de manchas da classe em 100 hectares de paisagem; 

 Índice de proximidade (PROX_MN): Relação entre a área e distância dos vizinhos mais próximos à 
mancha focal, situados em um raio de busca conhecido (raio adotado: 150 m); 

 Índice de Conectância em % (CONNECT_MN): Número de junções funcionais entre manchas de mesma 
classe dentro de um raio de busca conhecido (raio adotado: 150 m); 

 Distância Euclidiana do vizinho mais próximo (ENN_MN): Distância Euclidiana do vizinho mais próximo 
de mesma classe. 

Os resultados das métricas calculadas são apresentadas no quadro a seguir. 
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Quadro 16: Métricas de Paisagem calculadas para a AII. 

Nível Métrica Descrição 

Classes 

Floresta 
Nativa 

Plantios 
Florestais 

Agricultura 
Perene 

Agricultura 
Anual 

Pastagem/ 
Campo 

Corpos 
d’Água 

Várzea Solo Exposto/ 
Mineração 

Área 
Urbanizada 

Área 
Construída 

Classe 

Área Total em há 
(CA/TA) 

Área de cada classe que 
compõe a paisagem 

10.169,73 538,40 29,47 995,67 4.882,32 1.209,17 73,41 131,65 14.396,91 322,92 

Número de 
manchas (NP) 

Número de manchas que 
compõe cada classe na 

paisagem 
368,00 82,00 13,00 138,00 365,00 45,00 17,00 16,00 102,00 29,00 

% da classe na 
paisagem (PLAND) 

Porcentagem de cada 
classe em relação à área 

total da paisagem 
31,05 1,64 0,09 3,04 14,91 3,69 0,22 0,40 43,96 0,99 

Densidade de 
manchas (PD) 

Número de manchas da 
classe em 100 hectares de 

paisagem 
1,12 0,25 0,04 0,42 1,11 0,14 0,05 0,05 0,31 0,09 

Índice de 
proximidade 
(PROX_MN) 

Relação entre a área e 
distância dos vizinhos mais 
próximos à mancha focal, 
situados em um raio de 

busca conhecido (150 m) 

5.186,32 24,35 1,46 54,14 860,01 142,34 6,17 15,91 94.104,24 - 

Índice de 
Conectância em % 

(CONNECT_MN) 

Número de junções 
funcionais entre manchas 

de mesma classe dentro de 
um raio de busca conhecido 

(150 m) 

0,60 0,84 1,28 0,74 0,47 1,11 3,68 3,33 1,40 - 

Distância 
Euclidiana do 
vizinho mais 

próximo (ENN_MN) 

Distância Euclidiana do 
vizinho mais próximo de 

mesma classe 
101,28 345,87 1.186,73 202,73 127,13 497,98 1.133,64 1.183,08 142,02 1.174,86 
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O uso do solo predominante na AII é a Área Urbanizada, ocupando 43,96% da área, seguido pela Floresta Nativa 
(31,05%), além das Pastagens e Campos que ocupam 14,91% da área.  

Em relação à fragmentação, a AII apresenta 368 fragmentos de Floresta Nativa, dos quais 285 deles (78%) 
possuem área inferior a 10 ha, porém representam apenas 8% da área total desta classe, por outro lado, existem 
3 (1%) fragmentos maiores que 1000 há que representam 54% da área total da classe. A densidade de fragmentos 
em 100 ha encontrada foi de 1,12. A fragmentação e a presença de muitos fragmentos com áreas reduzidas foram 
apontadas por Bleich e Silva (2013) e Ribeiro et al. (2009) em diferentes regiões e biomas do Brasil. A redução 
em área e o isolamento dos fragmentos traz consequências às espécies nativas, pois limita a conectividade e as 
taxas de fluxo nesses fragmentos (FAHRIG, 2003; UEZU et al. 2005). 

O Índice de proximidade das Florestas Nativas foi de 5.186,32, esse valor é bem inferior ao índice encontrado para 
as Áreas Urbanizadas (94.104,24), porém é superior aos valores das demais classes. Além disso, a distância 
euclidiana do vizinho mais próximo, para a classe Floresta Nativa, ficou em 101,28. Mostrando que apesar da 
fragmentação, não há isolamentos dos fragmentos entre si, permitindo o fluxo das espécies da fauna ao longo da 
AII, sobretudo na porção norte, conforme mostrado em mapeamento. 
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4.2.1.5.1. CORREDORES ECOLÓGICOS E/OU CORREDORES ENTRE REMANESCENTES DE VEGETAÇÃO NATIVA 

O projeto do Contorno Norte de Curitiba apresenta uma extensão aproximada de 12 km. Ao longo deste traçado 
são interceptados vários fragmentos florestais, bem como grandes remanescentes/corredores de vegetação 
florestal nativa. Os fragmentos e remanescentes florestais caracterizam-se pelo domínio da fitofisionomia da 
Floresta Ombrófila Mista. 

Considerando a AII, conforme já apresentado no mapa anterior, a região norte apresenta maior concentração de 
florestas nativas, se comparado com a região mais ao sul, dessa forma a região norte caracteriza-se como um 
corredor estrutural para o fluxo da fauna.  

4.2.1.5.2. ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente as Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação, Utilização 
Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade são um instrumento de política pública que visa à 
tomada de decisão, de forma objetiva e participativa, sobre planejamento e implementação de medidas adequadas 
à conservação, à recuperação e ao uso sustentável de ecossistemas. Inclui iniciativas como a criação de Unidades 
de Conservação (UCs), o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras, a fiscalização, o fomento ao uso 
sustentável e a regularização ambiental. 

Em 2018 foi concluída a 2ª Atualização das Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação, atualmente em vigor. 
Dessa forma, na região da área de influência do empreendimento foi identificada uma área (polígono) como área 
prioritária para conservação, classificada como Extremamente Alta, tanto para à Importância Biológica como para 
a Prioridade de Ação.  

O mapa que segue apresenta a localização das áreas em relação ao empreendimento. 
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4.2.2. Fauna 

O diagnóstico faunístico associado ao projeto do Contorno Norte de Curitiba foi realizado por meio de levantamento 
qualitativo e quantitativo com objetivo de caracterizar e qualificar as espécies que utilizam a área de estudo e, a 
partir dos registros, verificando a existência de fragilidades da AID, no que tange à conservação da fauna silvestre. 

Especificamente, o diagnóstico realizado teve como objetivos: 

• Inventariar por meio de dados primários e secundários as espécies pertencentes a fauna (mastofauna, 
avifauna, herpetofauna, ictiofauna e abelhas nativas) presente nas áreas de influência; 

• Identificar a ocorrência de espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extinção na área de estudo; 

• Determinar a riqueza e abundância das espécies registradas; 

• Analisar a distribuição espacial das espécies nas áreas amostradas; 

• Verificar a distribuição das espécies ao longo da área de estudo; 

• Indicar a ocorrência de espécies exóticas, de importância comercial e para a saúde pública; 

• Obter informações para subsidiar a proposição de programas ambientais específicos que mitiguem o impacto 
do empreendimento sobre a biota local. 

4.2.2.1. Áreas de Amostragem  

Os levantamentos da fauna terrestre foram realizados em três estações de amostragem inseridas nas Áreas de 
Influência do empreendimento. Cada estação possui um raio aproximado de 1 km (um quilômetro), onde são 
utilizadas metodologias específicas para amostragem das espécies de cada grupo da fauna. Os levantamentos da 
fauna aquática, por sua vez, são realizados ao longo de cursos d’água inseridos na AID. Mapeamento contendo 
as áreas de amostragem é apresentado ao final deste capítulo. 

Tabela 1: Lista das estações de amostragem da fauna terrestre com coordenadas de referência. 

ESTAÇÕES 
COORDENADAS 

LAT LONG 

Estação 1 - Terrestre -25,335828° -49,196883° 

Estação 2 - Terrestre -25,355407° -49,140029° 

Estação 3 - Terrestre -25,371121° -49,143516° 

Ictiofauna 1 -25,371009° -49,124071° 

Ictiofauna 2 -25,336590° -49,157681° 

Ictiofauna 3 -25,342928° -49,166648° 

Ictiofauna 4 -25,338481° -49,181341° 

Ictiofauna 5 -25,336500° -49,186472º 

Adicionalmente, a equipe em campo buscou autorização de proprietários para incursão em outros remanescentes 
presentes na Área de Estudo, mas fora das Estações de Amostragem, com prioridade para aqueles adjacentes ao 
traçado e potencialmente componentes de corredores de vegetação, mesmo que permeados por talhões de 
silvicultura, para verificação de ocorrência de áreas com maior complexidade estrutural e busca por registro de 
espécies sensíveis, com a aplicação de métodos não invasivos, visando também a complementação das análises 
de hotspots de atropelamentos de fauna. 

Em conformidade com o artigo 4º da Portaria 22/2020, o inventário da fauna nas áreas de influência do 
empreendimento será realizado em 4 (quatro) campanhas de, no mínimo, cinco dias de duração, com intervalos 
trimestrais, considerando métodos e análises direcionados a cada grupo taxonômico. Serão realizadas duas 
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campanhas para obtenção de Licença Prévia (LP) e duas campanhas para obtenção da Licença de Instalação (LI) 
do empreendimento. 

4.2.2.1.1. ESTAÇÃO 1 – TERRESTRE 

A Estação 1 foi delimitada ao norte da zona urbana de Colombo/PR, próxima ao entroncamento previsto 
do Contorno Norte com a Rodovia PR-417. 
A paisagem é composta, sobretudo, por aglomerados urbanos e industriais e remanescentes de Floresta 
Ombrófila Mista em diferentes estágios de regeneração natural, permeados por áreas de agricultura, 
pecuária, silvicultura e estradas não pavimentadas. Os remanescentes nativos possuem baixa 
conectividade com remanescentes maiores ao norte e a leste. 

Figura 27: Ambiente presente na Estação 1. 

 

Figura 28: Vista parcial de remanescente florestal bordeado por estrada na Estação 1. 
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Figura 29: Vista interna de fração de remanescente florestal em estágio médio, presente na Estação 1. 

 

4.2.2.1.2. ESTAÇÃO 2 – TERRESTRE 

A Estação 2 foi delimitada a nordeste da zona urbana de Colombo/PR, contemplando trecho previsto do Contorno 
Norte próximo ao entroncamento com a Rodovia BR-116. 

A paisagem, a exemplo da Estação 1, é composta, sobretudo, por aglomerados urbanos e industriais e 
remanescentes de Floresta Ombrófila Mista em diferentes estágios de regeneração natural, permeados por áreas 
de agricultura, pecuária, silvicultura e estradas não pavimentadas. A conexão dos remanescentes nativos com 
remanescentes maiores ao norte e a leste praticamente inexiste. 

Figura 30: Vista parcial de área úmida presente na Estação 2. 
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Figura 31: Vista interna de remanescente florestal em estágio avançado de regeneração natural, presente na 
Estação 2. 

 

Figura 32: Vista interna de remanescente florestal em estágio avançado de regeneração natural, presente na 
Estação 2. 

 

4.2.2.1.3. ESTAÇÃO 3 – TERRESTRE 

A Estação 3 foi delimitada a leste da zona urbana de Colombo/PR, visando contemplar um grande remanescente 
nativo isolado, presente junto a Rodovia BR-116, próximo ao entroncamento previsto desta com o Contorno Norte. 

A paisagem é composta por aglomerados urbanos e industriais, remanescentes de Floresta Ombrófila Mista em 
diferentes estágios de regeneração natural, permeados por áreas de agricultura, pecuária e vias pavimentadas e 
não pavimentadas.   
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Figura 33: Vista externa de remanescente florestal em estágio avançado de regeneração natural, presente na 
Estação 3. 

 

Figura 34: Vista geral de remanescente florestal em estágio avançado de regeneração natural, presente na Estação 
3, a partir de área campestre adjacente. 
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Figura 35: Vista interna de remanescente florestal em estágio avançado de regeneração natural, presente na 
Estação 3. 

 

4.2.2.1.4. ICTIOFAUNA 1 

O ponto 1 está localizado no rio Canguiri no trecho em que este é interceptado pela BR116. Neste trecho o rio 
apresenta uma largura média de três metros e profundidade de 30 cm. Predomina o substrato arenoso com 
camada de deposição de matéria orgânica proveniente do lançamento de esgoto. A mata ciliar neste trecho é 
bastante estreita sendo ausente em vários pontos. 

Figura 36. Trecho do rio Canguiri no ponto de amostragem 1.  

 

4.2.2.1.5. ICTIOFAUNA 2 

O ponto 2 está inserido no rio Palmital, em um trecho onde este apresenta mata ciliar em apenas uma margem. O 
leito do rio neste ponto possui largura média de dois metros e profundidade média de 20 cm. O substrato é 
predominantemente arenoso com cascalho.  
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Figura 37. Leito do rio Palmital no ponto de amostragem 2 

 

4.2.2.1.6. ICTIOFAUNA 3 

O ponto 3 também está localizado no rio Palmital, em um trecho mais à jusante do ponto 2. Neste trecho do rio foi 
observada a presença de mata ciliar, porém bastante depauperada com moradias adjacentes ao rio. O rio apresenta 
um leito com largura aproximada de quatro metros e profundidade média de 30 cm com fundo arenoso com cascalho 
e seixos. A partir de uma avaliação visual e olfativa, percebe-se a presença de uma elevada concentração de matéria 
orgânica na água. 

Figura 38. Leito do rio Palmital no ponto de amostragem 3. 
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4.2.2.1.7. ICTIOFAUNA 4 

O ponto 4 está inserido em um arroio de fundo arenoso com mata ciliar bastante alterada sem a presença 
de sobosque estruturado. 

Figura 39. Arroio amostrado no ponto 4. 

 

4.2.2.1.8. ICTIOFAUNA 5 

O ponto 5 compreende um arroio com largura e profundidade médias de um metro. Ao longo de sua extensão, se 
observa a presença de pequenas corredeiras intercalada com poços. O trecho à jusante da estrada possui mata 
ciliar depauperada pela presença de gado, sendo o subosque praticamente inexistente. Já a montante da estrada 
apresenta uma mata ciliar mais bem preservada sem a presença de gado. 

Figura 40. Arroio amostrado no ponto 5, à jusante da estrada. 
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Figura 41. Arroio amostrado no ponto 5, à montante da estrada. 

 

Na sequência é apresentado mapa com os indicativos das áreas de amostragem de fauna utilizadas para o estudo 
de fauna.  
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4.2.2.2. Métodos e Esforços por Grupo Amostrado 

4.2.2.2.1. HERPETOFAUNA 

4.2.2.2.1.1. Armadilhas de Queda (Pitfalls) 

O método consiste em enterrarem-se baldes de 60 litros interligados por uma “parede” de lona (com 
aproximadamente 0,50 m de altura e 10 m de comprimento), configurados em “Y” ou linha, conforme pode ser 
observado na figura a seguir.  

Foram instalados 8 baldes em cada estação de amostragem. As armadilhas permanecem abertas por três dias 
consecutivos e são revisadas pela manhã e ao fim da tarde para evitar que animais morram em seu interior. 

Visando evitar o manejo excessivo e desnecessário dos indivíduos capturados, uma vez que as informações não 
são pertinentes ao diagnóstico de fauna, elevando o stress da captura e aumentando o risco de morte, os 
indivíduos capturados não são marcados e não têm seus dados biométricos coletados. 

Figura 42: Modelo esquemático de armadilha de queda (Pitfall trap with drift fence). 

 

Figura 43: Revisão de pitfall. 
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Figura 44: Pitfall na Estação 2. 

 

4.2.2.2.1.2. Procura Ativa Visual e Auditiva 

São realizados deslocamentos a pé (diurnos e noturnos) em busca de prováveis microambientes onde haja anfíbios 
e répteis em atividade ou abrigados. São inspecionados cupinzeiros, cascas das árvores, troncos caídos, 
serrapilheiras, dentre outros possíveis locais de abrigo desses animais. 

Em cada estação de amostragem são realizadas buscas ativas durante quatro horas diárias, sendo duas horas no 
período diurno e duas horas período noturno por três dias consecutivos por campanha. 

Os locais utilizados pelos anuros como sítios de vocalização (sítio reprodutivo), tais como rios, represas, açudes, 
poças temporárias, alagados e córregos, são vistoriados no período noturno.  

Figura 45: Realização de busca ativa. 
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Figura 46: Realização de busca ativa. 

 

Figura 47: Vista parcial de remanescente amostrado na Estação 2. 

 

Figura 48:Sítio reprodutivo amostrado na Estação 2. 
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Figura 49: Vista interna de remanescente florestal amostrado na Estação 1. 

 

Figura 50: Sítio reprodutivo amostrado na Estação 1. 

 

4.2.2.2.2. AVIFAUNA 

4.2.2.2.2.1. Censo por pontos fixos 

O censo por ponto fixo usa registros visuais e de vocalizações das aves, permitindo obter medidas de composição 
da comunidade e densidade de espécies. São amostrados cinco pontos fixos por dia, durante três dias 
consecutivos em cada Estação de Amostragem, assim totalizando 15 pontos de escuta por Estação e 45 pontos 
para todos as Estações, por campanha. 

Os pontos fixos são distribuídos em um intervalo mínimo de 200 m entre si, de forma a evitar a recontagem de 
indivíduos durante a amostragem. Em cada ponto, todas as espécies de aves observadas ou ouvidas em um raio 
de 30 m (BIBBY et al., 1992), serão identificadas e registrada sua abundância. 

Cada ponto é amostrado por 10 minutos nas primeiras horas do dia, totalizando 450 minutos por campanha. Este 
método permite obter amostras repetidas altamente padronizadas, contribuindo com a coleta de dados qualitativos 
e quantitativos. 
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Figura 51: Realização de ponto fixo na Estação 2. 

 

Figura 52: Realização de ponto fixo na Estação 1. 

 

4.2.2.2.2.2. Censo por transecto de varredura 

Este tipo de censo consiste em registrar todas as aves observadas ao longo de um percurso padronizado, 
anotando a identidade das espécies e número de indivíduos. A amostra por transectos será utilizada para compor 
a lista geral de espécies, contribuindo com os dados qualitativos e quantitativos. 

São feitos levantamentos ao longo do dia e da noite, registrando todas as espécies vistas e/ou ouvidas, 
percorrendo a maior variedade de ambientes possível.  

São realizadas caminhadas em transectos de pelo menos 1 km, considerando uma velocidade média de 1km/h. A 
amostragem ocorre durante três dias consecutivos em cada Estação de Amostragem, nos períodos matutino (ao 
amanhecer) e vespertino (entardecer). 
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Figura 53: Realização de busca noturna na Estação 3. 

 

Figura 54: Realização de transecto na Estação 2. 

 

Figura 55: Ambiente amostrado na Estação 2. 
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Figura 56: Ambiente amostrado na Estação 3. 

 

Figura 57: Ambiente amostrado na Estação 1. 

 

4.2.2.2.3. MASTOFAUNA 

4.2.2.2.3.1. Armadilhas de contenção (Sherman) 

São utilizadas 30 armadilhas de contenção de diferentes tamanhos em cada Sítio de amostragem, por 4 noites 
consecutivas, tendo o esforço de 120 armadilhas-noite por ponto de amostragem, totalizando 360 armadilhas-noite 
por campanha. Quando o habitat apresenta uma estratificação vertical, o estrato arbóreo também é amostrado, 
com a colocação de armadilhas em locais propícios à presença de pequenos mamíferos arborícolas e escansoriais, 
como rede de cipós e galhos das árvores.  

As armadilhas são iscadas diariamente, com uma mistura contendo pedaços de sardinha, farinha de milho, pasta de 
amendoim e banana amassada, e são vistoriadas todas as manhãs bem cedo para evitar a morte dos animais 
capturados por insolação ou frio. Todos os espécimes capturados são identificados e imediatamente liberados 
próximo ao local de captura. 

Visando evitar o manejo excessivo e desnecessário dos indivíduos capturados, uma vez que as informações não 
são pertinentes ao diagnóstico de fauna, elevando o stress da captura e aumentando o risco de morte, os 
indivíduos capturados não são marcados e não têm seus dados biométricos coletados. 
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Figura 58: Colocação de armadilha no solo. 

 

Figura 59: Revisão de armadilha tipo sherman. 
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Figura 60: Armadilha sherman em subosque. 

 

4.2.2.2.3.2. Armadilhas Fotográficas 

As armadilhas fotográficas consistem em câmeras fotográficas que são colocadas em trilhas e áreas de possível 
trânsito da fauna, fixadas próximo ao solo. As câmeras são disparadas automaticamente pela interrupção do feixe 
de luz infravermelho emitido continuamente a partir de um dispositivo.  

Em cada estação de amostragem são instaladas duas armadilhas fotográficas, mantidas ativas por, pelo menos, 
96 horas consecutivas em cada área de amostragem. 

As armadilhas fotográficas são distribuídas aleatoriamente nos pontos de amostragem, sendo os locais de 
instalação selecionados em campo, visando o maior número de registros da fauna. 

Figura 61: Colocação de armadilha fotográfica em borda de mata. 
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Figura 62: Instalação de armadilha fotográfica em trilheiro de fauna. 

 

4.2.2.2.3.3. Armadilhas de Queda (Pitfalls) 

As armadilhas do tipo Pitfalls são utilizadas, concomitantemente, para as amostragens de herpetofauna e 
mastofauna. A descrição do método e esforços está disponível no item 4.2.2.2.1.1. 

4.2.2.2.3.4. Busca Ativa 

Durante o período diurno, desloca-se a pé ou de carro nas estradas, margem de córregos, trilhas e dentro da 
vegetação, a procura dos animais (observação direta) ou de sinais, marcas e indícios da presença do animal na 
área, como pegadas, fezes, carcaças, abrigos, etc. (observação indireta). Também são feitas rondas noturnas com 
auxílio de um farol de mão, para o registro dos animais noturnos. Todos os animais avistados durante o percurso 
ou os indícios de sua presença são registrados, assim como o seu ambiente. 

Em cada estação amostral são realizadas buscas ativas durante quatro horas diárias, sendo duas no período 
diurno e duas no período noturno, por três dias consecutivos. 

Figura 63: Realização de busca ativa noturna. 
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4.2.2.2.3.5. Quirópteros 

Para levantamento de ocorrência de quirópteros na AID, são realizadas, ao longo das campanhas de fauna, buscas 
por abrigos, não apenas nas estações de amostragem, mas ao longo de toda a AID, priorizando-se estruturas 
abandonadas e galerias e bueiros sob as vias que interceptam a área de influência do empreendimento.  

Visando identificar as espécies presentes na AID e a ocorrência de locais de maior concentração de indivíduos, 
são realizadas amostragens noturnas com utilização de aparelho detector de ultrassom. A cada campanha são 
destinadas 8 horas de levantamento noturno, com o observador realizando pontos de registro, buscando abranger 
a maior diversidade possível de ambientes disponíveis na AID.  

Figura 64: Amostragem noturna com bat detector. 

 

Figura 65: Amostragem noturna com bat detector. 
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4.2.2.2.3.6. Entrevistas 

Paralelamente às amostragens são realizadas entrevistas com moradores locais para complementação das 
listagens. Para aumentar o grau de confiabilidade das informações, a escolha dos entrevistados é criteriosa, 
restringindo a entrevista a moradores antigos ou habituados à caça e outras pessoas familiarizadas com os animais 
silvestres da região. 

Figura 66: Realização de entrevista com morador. 

 

4.2.2.2.4. ICTIOFAUNA 

Para o diagnóstico das espécies de peixes são analisados 5 pontos amostrais em trechos de corpos d’água lóticos 
que estão inseridos na área de influência do empreendimento. 

Nestes locais são utilizadas, quando possível, as seguintes metodologias para Captura das espécies de peixes: 

- Redes: Os peixes são capturados com redes de emalhar armadas durante um período de 6 horas consecutivas 
por ponto e revisadas a cada 2 horas durante dois dias consecutivos por campanha 

- Tarrafas: De forma complementar, para registro de outras espécies que não são capturadas nas redes, são 
realizados lances de tarrafa, malha 8 mm (medidos entre nós opostos) / 5 m de circunferência nas margens do rio 
nos pontos, com esforço de 15 lances por dia de amostragem em cada ponto amostral em dois dias consecutivos 
por campanha. 

- Puçás: São também utilizadas para captura de espécies de pequeno porte em porções estreitas dos cursos 
d’água e onde o acesso a água é difícil. O esforço amostral é de uma hora por dia em cada ponto amostral por 
dois dias consecutivos por campanha. 
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Figura 67: Instalação de rede de emalhar em ponto de amostragem. 

 

Figura 68: Amostragem com tarrafa. 

 

Figura 69: Amostragem com puçá. 
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4.2.2.2.5. ABELHAS NATIVAS - HYMENOPTERA 

São utilizados dois métodos de amostragem: coleta ativa com rede entomológica e captura com a utilização de 
pratos-armadilha. 

4.2.2.2.5.1. Coleta ativa com rede entomológica 

A coleta ativa das abelhas é realizada por apenas um coletor com auxílio de uma rede entomológica, sendo 
determinada por tempo de amostragem, de acordo com o protocolo proposto por Sakagami e colaboradores 
(1967), o qual foi mantido por diversos autores (CARDOSO & GONÇALVES, 2018; MARTINS et al., 2013). A 
amostragem é conduzida a passos lentos em locais com vegetação herbáceo-arbustiva, os quais são ideais para 
a coleta de abelhas em flores. As coletas ocorrem, preferencialmente, entre às 09:00 – 16:00h, período que 
compreende o pico de atividade das abelhas. 

Em cada planta florida serão realizadas observações e captura por cerca de um a dez minutos, conforme a 
intensidade do forrageio de abelhas (adaptado de SAKAGAMI et al. 1967). As abelhas são capturadas com rede 
entomológica, sacrificadas em frascos mortíferos com acetato de etila e mantidas em sacos de papel para serem 
então montadas, etiquetadas e identificadas em laboratório.  

Figura 70: Coleta com puçá entomológico. 

 

4.2.2.2.5.2. Pratos-armadilha 

Pratos-armadilha, também conhecidos como pantraps ou armadilhas de Moericke, consistem em pratos plásticos 
coloridos preenchidos com água e uma gota de detergente (KRUG & ALVES-DOS-SANTOS, 2008). São 
disponibilizados 20 pratos-armadilha em cada área amostral, sendo estes instalados em cinco transectos, com 
uma distância mínima de cinco metros entre cada um, em todas as áreas. Cada transecto é composto por quatro 
pratos coloridos (branco, azul, amarelo e verde), um de cada cor, dispostos na altura do solo em áreas abertas ou 
nas bordas florestais, com uma distância de um metro entre eles. As armadilhas permanecem em campo o dia 
inteiro, durante três dias em cada área amostral. As abelhas coletadas são mantidas em sacos de papel até a sua 
montagem, etiquetagem e identificação em laboratório. 
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Figura 71: Instalação de armadilhas (pratos coloridos) na Estação 3. 

 

Figura 72: Disposição de pratos coloridos na Estação 2 

 

Figura 73: Armadilhas instaladas (pratos coloridos) na Estação 3. 
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4.2.2.2.6. FAUNA ATROPELADA 

Seguindo o disposto na Portaria 22/2020, o inventário de atropelamentos está sendo realizado em 4 (quatro) 
campanhas, com intervalos trimestrais, considerando: 

I- Busca ativa por carcaças, em veículo com velocidade de deslocamento de, no máximo, 55km/h, desde que não 
ultrapasse a velocidade máxima permitida na via, em sentido único; 

II- Repetição de percurso com intervalo de uma semana entre os deslocamentos. 

III- Taxa de detecção, mediante realização, concomitantemente e no mesmo sentido dos deslocamentos com 
veículo, de trechos a pé com 1000 (mil) metros de extensão, aleatorizados ao longo da via. 

IV- Compilação de todos os dados provenientes de atropelamentos em planilha eletrônica única conforme modelo 
a ser disponibilizado pelo órgão ambiental, de modo a possibilitar a alimentação de um banco de dados. 

V- Registro do tipo de ambiente no entorno da via em cada ponto de encontro de carcaça, de acordo com as 
classes constantes no modelo a ser disponibilizado pelo órgão ambiental, com as respectivas coordenadas 
geográficas. 

Uma vez que se trata da implantação de uma rodovia, para diagnóstico dos locais com maior número ou potencial 
para atropelamentos de fauna, foi percorrido um trecho de 16km, priorizando-se trechos que interceptam 
remanescentes nativos e a inserção das vias na AID. 

Figura 74. Caminhamento em trecho asfaltado. 

 

Figura 75. Caminhamento em trecho de estrada de chão. 
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Figura 76. Caminhamento em trecho de estrada de chão. 

 

4.2.2.3. Resultados e Discussão 

4.2.2.3.1. HERPETOFAUNA 

4.2.2.3.1.1. Fauna de provável ocorrência na Área de Estudo 

Para a elaboração da lista de espécies da herpetofauna com potencial ocorrência na Área de Estudo foram 
utilizadas nove referências bibliográficas. A base para compor a lista foram planos de manejo, dissertações, 
trabalhos de conclusões, artigos e coleções científicas.  

A lista elaborada de dados secundários para o EIA do Contorno Norte de Curitiba apresenta um total de 143 
espécies (54 espécies de anfíbios e 89 espécies de répteis), representando aproximadamente 7% das espécies 
de anfíbios e répteis que ocorrem para o Brasil.  

Destaque para o trabalho de Nogueira et al. (2020), que consistiu em mapear todas as espécies de serpentes com 
pelo menos um registro comprovado em território brasileiro, resultando na elaboração de mapas onde as espécies 
foram georreferenciada por conjunto de dados de ocorrência, com base em espécimes comprovados e 
examinados em museus de história natural ou obtidos de registros da literatura, especialmente em estudos 
taxonômicos.  

No mesmo sentido, Santos-Pereira et al. (2018) indicou as regiões e municípios de ocorrências das espécies, 
sendo que o primeiro estudo se trata da distribuição de anfíbios anuros para o estado do Paraná, baseando seus 
registros em espécimes tombadas em coleções cientificas e trabalhos publicados em periódicos.  

Os arquivos da Sociedade Brasileira de Herpetologia (SEGALLA et al., 2021; BÉRNILS & COSTA, 2018), foram 
utilizados para estabelecer a taxonomia das espécies. Para verificar o status de conservação de cada espécie 
foram utilizadas as seguintes referências: IUCN (2021); ICMBio/MMA (2018), Bérnils et al. (2004) e Santos-Pereira 
et al. (2018). 

A presença de animais em extinção na lista de possível ocorrência na Área de Estudo suscita preocupação, não 
apenas em termos de conservação de populações porventura registradas, mas também pelas consequências 
sobre a comunidade faunística como um todo.  

Diferentemente do que se observa em aves e mamíferos, a lista de répteis e anfíbios ameaçados de extinção no 
país é incipiente, muito pela grande dificuldade de amostrar e obter registros de espécies desses grupos. Tal fato 
não se deve a um estado de otimização de suas populações, mas sim de uma carência de informações sobre as 
mesmas. Empiricamente, pode-se afirmar que grande número de espécies se encontra sob este risco.  

O levantamento de dados secundários detectou 10 espécies com algum grau de ameaça, tanto para nível global, 
nacional ou estadual, sendo três espécies de anfíbios e sete espécies de répteis.  
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As quatro categorias identificadas no presente estudo foram: DD (Dados Insuficientes), NT (Quase Ameaçada), 
VU (Vulnerável) e EN (Em Perigo). Apesar de alguns autores não considerarem os status DD e NT como indicativo 
de espécies realmente ameaçadas de extinção, é importante ressaltar a presença das mesmas, pois um táxon 
nestas categorias pode ser bem estudado e sua biologia bem conhecida, mas faltam dados apropriados sobre 
abundância e/ou distribuição e com um estudo mais aprofundado estas espécies podem avançar ou sair do critério 
de ameaça.
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Tabela 2: Listagem resumo das Referências Bibliográficas que compõem os Dados Secundários da Herpetofauna para a Área de Estudo.  

ITEM 
FONTE 

BIBLIOGRÁFICA 
TIPO DE 
ESTUDO 

PERÍODO DE 
ESTUDO 

LOCALIDADE ESFORÇO TOTAL 
RIQUEZA TOTAL 

DO ESTUDO 
RIQUEZA CONSIDERADA 

PARA AE 

1. 
SCÁRDUA, F. et. al., 

2004. 
Plano de Manejo 2004 Paraná Não informado 143 espécies 63 espécies 

2. NOGUEIRA et al., 2020. Artigo 2020 Brasil 
Compilação de todos os registros 

conhecidos de Serpentes do Brasil. 
412 espécies 107 espécies 

3. 
CUNHA, A.K. et al., 

2010. 
Artigo 2006-2009 

Colônia dos Castelhanos, 
localizada na Área de 
Proteção Ambiental 

(APA) de Guaratuba na Serra 
do Mar, Paraná. 

100h (noturnas) - 88h (diurnas) 32 espécies 26 espécies 

4. 
SANTOS-PEREIRA et 

al., 2018. 
Artigo 2018 Paraná Compilação de Artigos 137 espécies 83 espécies 

5. 
STCP ENGENHARIA 

DE PROJETOS LTDA., 
2015. 

Análise do 
Parque Estadual 

da Serra do 
Baitaca 

2015 Paraná Não informado 58 espécies 3 espécies 

6. SPVS, 2014. Plano de Manejo 2014 Paraná Não informado 85 espécies 3 espécies 

7. FUNDEMA, 2012. Plano de Manejo 2012 APA Serra Dona Francisca Não informado 89 espécies 8 espécies 

8. Mohr et al., 1997. Plano de Manejo 1996-1997 
Parque Natural Municipal 

João José Theodoro da Costa 
Neto 

1 ano 9 espécies 9 espécies 

9. 
Conte & Rossa-Feres, 

2006. 
Artigo 

2003-2004; 
2006 

São José dos Pinhais, Paraná Compilação de Artigos 64 espécies 40 espécies 
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Tabela 3: Lista de anfíbios com provável ocorrência na Área de Estudo do empreendimento. 

ORDEM  FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM 
STATUS CONSERVAÇÃO 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
IUCN BR PR 

Anura 

Brachycephalidae Ischnocnema henselii rãzinha‐do‐folhiço  LC  LC  - 9 

Bufonidae 

Rhinella ornata sapo‐cururuzinho  LC  LC  - 3.; 4.; 9 

Rhinella diptycha sapo‐cururu  LC  LC  - 4.; 9 

Rhinella icterica sapo‐cururu  LC  LC  - 3.; 4.; 9 

Craugastoridae Haddadus binotatus rã-do-folhiço LC LC - 1.; 4.; 9 

Hylidae 
  

Aplastodiscus albosignatus perereca‐verde  LC LC - 9 

Aplastodiscus ehrhardti perereca-verde LC LC - 4.; 9 

Aplastodiscus perviridis perereca-verde LC LC - 1.; 4.; 9 

Boana albomarginata perereca-verde LC LC - 3.; 4 

Boana albopunctata perereca-cabrinha LC LC - 4.; 9 

Boana bischoffi perereca LC LC - 3.; 4.; 9 

Boana faber sapo-martelo LC LC - 3.; 4.; 9 

Boana leptolineata perereca-rachada LC LC - 4 

Boana prasina perereca LC LC - 4.; 9 

Boana pulchella perereca-de-inverno LC LC - 4 

Boana semiguttata perereca-salpicada LC EN - 4.; 9 

Boana semilineata perereca LC LC - 4 

Bokermannohyla circumdata perereca-da-serra-do-mar   LC LC - 9 

Dendropsophus elegans perereca-de-moldura LC LC - 3.; 4 

Dendropsophus microps pererequinha LC LC - 3.; 4.; 9 

Dendropsophus minutus pererequinha-do-brejo LC LC - 3.; 4 

Dendropsophus nahdereri perereca-líquem LC LC - 4.; 9 

Dendropsophus nanus pererequinha-do-brejo LC LC - 4.; 9 

Dendropsophus sanborni  perereca-da-taboa  LC LC - 9 
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ORDEM  FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM 
STATUS CONSERVAÇÃO 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
IUCN BR PR 

Scinax uruguayus perereca LC LC - 1.; 4.; 9 

Scinax berthae perereca LC LC - 4.; 9 

Scinax rizibilis perereca-rizadinha LC LC - 3.; 4.; 9 

Pseudis cardosoi rã-d'-água LC LC - 4 

Scinax fuscovarius perereca-de-banheiro LC LC - 3.; 4.; 9 

Scinax perereca perereca-de-banheiro LC LC - 3.; 4.; 9 

Sphaenorhynchus caramaschii pererequinha-limão LC LC - 4 

Sphaenorhynchus surdus pererequinha-limão LC LC - 4.; 9 

Trachycephalus dibernardoi perereca-grudenta LC LC - 1.; 4 

Trachycephalus typhonius perereca-grudenta LC LC - 1.; 4 

Leptodactylidae 

Adenomera araucaria rãzinha-do-folhiço LC LC - 4 

Leptodactylus fuscus rã-assoviadeira LC LC - 4.; 9 

Leptodactylus gracilis rã-listrada LC LC - 1.; 4.; 9 

Leptodactylus sp. (aff. latrans) rã-manteiga LC LC - 3.; 4.; 9 

Leptodactylus mystacinus rã-assobiadora LC LC - 4.; 9 

Leptodactylus notoaktites rã-gota LC LC - 4.; 9 

Leptodactylus plaumanni rã-assobiadora LC LC - 4 

Physalaemus cuvieri rã-cachorro LC LC - 4.; 9 

Physalaemus gracilis rã-chorona LC LC - 4.; 9 

Physalaemus lateristriga rã LC LC - 4 

Physalaemus maculiventris rãzinha-de-barriga-manchada LC LC - 3.; 4 

Physalaemus nanus rãzinha-do-folhiço LC LC - 4 

Scythrophrys sawayae rãzinha LC LC - 9 

Microhylidae 
Chiasmocleis leucosticta rãzinha-da-mata LC LC DD 3.; 4.; 9 

Elachistocleis bicolor sapo-guarda-de-duas-cores LC LC - 4.; 9 
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ORDEM  FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM 
STATUS CONSERVAÇÃO 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
IUCN BR PR 

Odontophrynidae 

Odontophrynus americanus sapo-escavador LC LC - 1.; 4.; 9 

Proceratophrys avelinoi sapo-de-chifres LC LC - 1.; 4.; 9 

Proceratophrys boiei sapo-de-chifres LC LC - 1.; 3.; 9 

Phyllomedusidae Phyllomedusa distincta perereca-das-folhagens LC LC - 3.; 4.; 9 

Ranidae Lithobates catesbeianus rã-touro - - - 4.; 6.; 9 

Tabela 4: Lista de répteis com possível ocorrência na Área de Estudo do empreendimento. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM 
STATUS CONSERVAÇÃO 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
IUCN BR PR 

Testudines 

Emydidae Trachemys scripta tigre-d’água LC - - 7 

Chelidae 

Acanthochelys spixii cágado-preto NT LC - 1 

Hydromedusa tectifera cágado-pescoço-de-cobra - LC - 1 

Phrynops geoffroanus cágado-de-barbichas - LC - 1 

Squamata (Lagartos) 

Leiosauridae 

Anisolepis grilli lagartixa LC LC - 1 

Enyalius iheringii camaleãozinho LC LC - 5 

Urostrophus vautieri papa-vento-de-barriga-lisa LC LC - 6 

Tropidurus itambere calango LC LC - 1 

Gekkonidae Hemidactylus mabouia lagartixa-de-parede - - - 6 

Mabuyidae Aspronema dorsivittatum lagartixa - LC - 1 

Teiidae Salvator merianae lagarto-teiú LC LC - 1.; 8 

Gymnophthalmidae 
Cercosaura quadrilineata lagartinho-do-chão LC LC   1 

Placosoma glabellum lagartinho-do-chão LC LC - 5 

Squamata (Amphisbaena) Amphisbaenidae 
Amphisbaena mertensii cobra-de-duas-cabeças LC LC - 1 

Leposternon microcephalum cobra-de-duas-cabeças LC LC - 7 

Squamata (Serpentes) 
Anomalepididae Liotyphlops beui cobra-cega LC LC - 1.; 2 

Typhlopidae Amerotyphlops brongersmianus cobra-cega LC LC - 2 
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ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM 
STATUS CONSERVAÇÃO 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
IUCN BR PR 

Boidae Epicrates crassus jibóia-arco-íris - LC - 1.; 2 

Colubridae 

Chironius bicarinatus cobra-cipó LC LC - 1.; 2 

Chironius brazili cobra-cipó - - - 2 

Chironius exoletus cobra-cipó LC LC - 2 

Chironius foveatus cobra-cipó LC LC - 2 

Chironius laevicollis cobra-cipó LC LC - 2 

Chironius quadricarinatus cobra-cipó LC LC - 2 

Palusophis bifossatus jararacussu-do-brejo LC LC - 1.; 2.; 8 

Spilotes pullatus caninana LC LC - 2 

Tantilla melanocephala serpente-de-cabeça-preta LC LC - 1.; 2 

Dipsadidae 

Apostolepis dimidiata falsa-coral LC LC - 2 

Atractus paraguayensis cobra-da-terra LC LC - 2 

Atractus reticulatus cobra-da-terra LC LC - 1.; 2 

Atractus trihedrurus cobra-da-terra LC LC - 2 

Atractus zebrinus cobra-da-terra - LC - 2 

Caaeteboia amarali serpente - LC DD 2 

Clelia plumbea muçurana-grande LC LC - 2 

Cercophis auratus cobra-líquen DD LC - 2 

Dipsas albifrons dormideira - LC - 2 

Dipsas alternans dormideira LC LC - 2 

Dipsas indica dormideira LC LC - 2 

Dipsas variegata dormideira LC LC - 2 

Ditaxodon taeniatus parelheira-listradado-campo - VU DD 1.; 2 

Echinanthera cyanopleura corredeira-do-mato LC LC - 2 

Erythrolamprus jaegeri cobra-verde LC LC - 1.; 2 

Erythrolamprus miliaris cobra-d´água LC LC - 1.; 2 
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ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM 
STATUS CONSERVAÇÃO 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
IUCN BR PR 

Erythrolamprus poecilogyrus cobra-do-capim LC LC - 1.; 2; 8 

Erythrolamprus typhlus cobra-verde LC LC - 2 

Gomesophis brasiliensis cobra-espada LC LC - 1.; 2 

Leptodeira annulata serpetente-olho-de-gato LC LC - 2 

Lygophis flavifrenatus serpente LC LC - 1.; 2 

Oxyrhopus clathratus falsa-coral - LC - 1.; 2 

Oxyrhopus guibei falsa-coral LC LC - 1.; 2 

Oxyrhopus petolarius falsa-coral LC LC - 2 

Oxyrhopus rhombifer falsa-coral LC LC - 1.; 2 

Phalotris reticulatus cabecinha-preta - LC - 2 

Philodryas aestiva cobra-verde LC LC - 1.; 2; 8 

Philodryas agassizi parelheira-dos-formigueiros - LC - 2 

Philodryas arnaldoi parelheira-serrana LC LC DD 2 

Philodryas olfersii cobra-verde LC LC - 1.; 2 

Philodryas patagoniensis parelheira  LC LC - 1.; 2 

Ptychophis flavovirgatus serpente LC LC - 1.; 2 

Dipsas mikanii dormideira LC LC - 2 

Dipsas neuwiedi dormideira LC LC - 1.; 2 

Siphlophis longicaudatus cobra-cipó-pintada LC LC - 2 

Siphlophis pulcher cobra-cipó LC LC - 2 

Sordellina punctata cobrinha-preta-do-litoral LC LC - 2 

Taeniophallus affinis corredeira-do-mato LC LC - 2 

Taeniophallus bilineatus corredeira-do-mato LC LC - 1.; 2 

Taeniophallus persimilis corredeira-do-mato - LC - 2 

Thamnodynastes nattereri cobra-espada - LC - 2 

Thamnodynastes strigatus cobra-espada LC LC - 2; 8 
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ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM 
STATUS CONSERVAÇÃO 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
IUCN BR PR 

Tomodon dorsatus cobra-espada LC LC - 1.; 2; 8 

Tropidodryas serra falsa-jararaca LC LC - 2 

Tropidodryas striaticeps falsa-jararaca LC LC - 2 

Xenodon guentheri boipeva - LC - 2 

Xenodon histricus falsa-coral-nariguda LC DD DD 2 

Xenodon merremii boipeva LC LC - 1.; 2 

Xenodon nattereri cobra-nariguda LC LC - 2 

Xenodon neuwiedi boipeva LC LC - 1.; 2 

Xenopholis undulatus serpente - LC - 2 

Elapidae 

Micrurus altirostris coral-verdadeira LC LC - 1.; 2 

Micrurus corallinus coral-verdadeira LC LC - 1.; 2 

Micrurus frontalis coral-verdadeira LC LC - 2 

Micrurus lemniscatus coral-verdadeira LC LC - 2 

Viperidae 

Bothrops alternatus urutu-cruzeira - LC - 1.; 2.; 8 

Bothrops cotiara cotiara - LC DD 2 

Bothrops diporus jararaca-pintada LC LC - 2 

Bothrops jararaca jararaca LC LC - 1.; 2.; 8 

Bothrops jararacussu jararacussu LC LC - 2 

Bothrops neuwiedi jararaca-pintada - LC - 2 

Crotalus durissus cascavel LC LC - 2 
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4.2.2.3.1.2. Fauna ocorrente na Área de Estudo 

No acumulado das duas campanhas, foi registrado um total de sete espécies de anfíbios da ordem Anura, 
pertencentes a quatro famílias, e não houve registro de répteis. Como era de se esperar, a distribuição da 
herpetofauna não ocorreu de maneira igualitária ao longo do trecho, sendo que quatro das sete espécies foram 
registradas exclusivamente em uma das Estações. 

Nas estações de amostragens 1 e 2 foi registrada a maior riqueza (S=4), enquanto na estação de amostragem 3 
foram registradas apenas duas espécies.  

Todas as espécies registradas são consideradas pouco preocupantes quanto à sua conservação, considerando 
as listas estadual, nacional e mundial de espécies ameaçadas. 

Ao longo das amostragens foram registrados 30 indivíduos. Na Estação 1 foram obtidos 15 registros, seguido pela 
Estação 2, com 10 indivíduos. Na Estação 3 foram apenas cinco indivíduos registrados, possivelmente devido à 
fragmentação e influências antrópicas existentes nesses locais (Tabela 5). 

As espécies mais frequentes nas amostragens foram Physalaemus cuvieri (rã=cachorro) e Physalaemus gracilis 
(rã-chorona), ambas com oito indivíduos, seguidas pela Aplastodiscus albosignatus (perereca-flautinha, n=6). 

Tabela 5: Abundância absoluta (AA) e relativa (AR - %) de registros de anfíbios por estação de amostragem (EA). 

ESPÉCIE 
EA1 EA2 EA3 TOTAL GERAL 

AA AR AA AR AA AR AA AR 

Ischnocnema henselii     2  20      2  6.67 

Rhinella icterica 3  20          3  10 

Aplastodiscus albosignatus     2  20  4  80  6  20 

Scinax perereca     1  10  1  20  2  6.67 

Leptodactylus sp. (aff. latrans) 1  6.67          1  3.34 

Physalaemus cuvieri 3  20  5  50      8  26.66 

Physalaemus gracilis 8  53.33          8  26.66 

A análise da paisagem presente na área de estudo aponta para um histórico de exploração e desmatamento, o 
que vem contribuindo para uma queda na diversidade da fauna. Em todo o país, restam cerca de 5% da Floresta 
Atlântica original, sendo que, destes, 80% são áreas de vegetação secundária ou perturbada (FONSECA, 1985), 
e estes últimos remanescentes de floresta encontram-se sob intensa pressão antrópica e risco iminente de 
extinção (MORELLATO & HADDAD, 2000). 

Essas homogeneizações da paisagem, com interferências antrópicas, além de ocasionar a diminuição da riqueza, 
também contribuem para que espécies generalistas ocupem esses ambientes. Tal fato foi observado no presente 
estudo, onde três dessas espécies com baixa sensibilidade a perturbações antrópicas foram registradas como 
Leptodactylus sp. (aff. latrans) [rã-manteiga]; Physalaemus cuvieri (rã-cachorro) e Physalaemus gracilis (rã-
chorona). Porém, vale ressaltar, que mesmo com o isolamento dos fragmentos florestais que ainda restam, foi 
possível encontrar duas espécies que possuem alta dependência florestal: Ischnocnema henselii (rãzinha-do-
folhiço) e Aplastodiscus albosignatus (perereca-flautinha). 
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Tabela 6: Lista da Herpetofauna observada durante o Diagnóstico de Fauna – Classificação, Aspectos Ecológicos, Grau e Status de Ameaça de cada Espécie (1ª Instância – IUCN; 
[*] 2ª Instância – MMA; [**] 3ª Instância – Estadual), sendo: LC – Pouca Preocupação | Habitat: T – Terrestre;  A – Arborícola | Método de Registro: PA – Procura Ativa; TSC – 

Transecto | Interesse Humano: CIN – Cinegética | Migração e Raridade: N/A – Não se Aplica | Sensibilidade e Dependência Florestal: A – Alta; M – Média; B – Baixa | Endemismo 
e/ou Distribuição: MA – Mata Atlântica. 

NOME CIENTÍFICO 
NOME 

POPULA
R 

CAMPANHAS 
ESTAÇÃO DE 

AMOSTRAGEM 

HABITAT 
PREFERENCIA

L 
MÉTODO 

INTERESSE 
HUMANO 

STATUS 
DE 

AMEAÇA  

SENSIBILIDADE E 
DEPENDÊNCIA 

FLORESTAL 

MIGRAÇÃO 
E 

RARIDADE 
ENDEMISMO 

Inver
no 

Prima
vera 

ANURA   
Brachycephalidae   
Ischnocnema henselii 
(Peters, 1870) 

rãzinha-
do-folhiço 

- X 2 A TSC - LC A N/A  MA 

Bufonidae    
Rhinella icterica (Spix, 
1824) 

sapo-
cururu 

X X 1 T PA; TSC - LC M N/A  MA 

Hylidae   
Aplastodiscus 
albosignatus (Lutz and 
Lutz, 1938) 

perereca-
flautinha 

- X 2; 3 A PA; TSC - LC A N/A  MA 

Scinax perereca 
Pombal, Haddad, and 
Kasahara, 1995 

perereca - X 2; 3 A PA; TSC - LC M N/A  MA 

Leptodactylidae   
Leptodactylus sp. (aff. 
latrans) 

rã-
manteiga 

- X 1 T PA - - B N/A  - 

Physalaemus cuvieri 
Fitzinger, 1826 

rã-
cachorro - X 1; 2 T PA - LC B N/A  - 

Physalaemus gracilis 
(Boulenger, 1883) 

rã-
chorona - X 1 T PA - LC B N/A  - 
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4.2.2.3.1.3. Espécies Endêmicas, Raras e Bioindicadoras 

Os anfíbios anuros são animais sensíveis a alterações ambientais, o que os torna um grupo de importância como 
bioindicadores da integridade ambiental (HEYER et al., 1994). Anfíbios são considerados bons bioindicadores da 
qualidade ambiental por responderem rapidamente às modificações ambientais, como poluição, desmatamentos, 
variações climáticas, assoreamentos, queimadas e entrada de espécies invasoras (BOONE & BRIDGES, 2003; 
PHILLIPS, 1990; VITT et al., 1990), que também são fatores responsáveis pelo declínio das populações (SILVANO 
& SEGALLA, 2005).  

No geral ainda faltam estudos conclusivos indicando répteis como bons bioindicadores. Segundo Dias & Rocha 
(2005), quanto maior a degradação de uma determinada área, menos espécies de répteis encontram-se 
associados a elas. Neste sentido, os répteis, de maneira geral, são bons elementos para se obter respostas em 
estudos de qualidade ambiental.  

Entretanto, segundo Dufrêne & Legendre (1997), uma boa espécie bioindicadora necessita apresentar alta 
abundância e frequência de ocorrência em determinada área. Neste sentido, espécies de encontro ocasional ou 
que ocorrem em baixa abundância nas áreas não possuem valor como bioindicadores, mesmo podendo ser 
afetadas por impactos ambientais decorrentes da construção do Contorno Norte de Curitiba-PR. 

Em relação aos endemismos, quatro das sete espécies diagnosticadas são endêmicas da Mata Atlântica. Sendo 
as espécies: Ischnocnema henselii (rãzinha-do-folhiço), Rhinella icterica (sapo-cururu), Aplastodiscus albosignatus 
(perereca-flautinha) e Scinax perereca (perereca).  

Porém, apenas duas destas quatro possuem distribuição mais restrita ao sul do Brasil (Ischnocnema henselii e 
Aplastodiscus albosignatus). Ambas possuem hábitos florestais e com o aumento evidente da fragmentação 
florestal na região, a tendência é de ocorrência de um declínio populacional dessas espécies nesta região, em 
função de um maior isolamento destas populações. 

4.2.2.3.1.4. Considerações sobre a Herpetofauna 

Além de representar um problema em si, o declínio populacional de espécies anfíbios tem um efeito cascata em 
outros grupos, como, por exemplo, o colapso de populações de espécies de serpentes. Isso pode ocorrer porque 
anfíbios constituem importantes fontes de alimento para esse grupo de répteis Squamata. Zipkin et al. (2020) 
demonstrou que, em áreas onde os anfíbios são extirpados da paisagem, as serpentes não apenas diminuíram 
suas populações, como também ficaram em deficientes condições corpóreas (i.e. desnutridas). Assim, preservar 
as populações dos anfíbios também significa manter saudável todo o ecossistema. 

A paisagem natural, presente na Área de Estudo, se constitui, sobretudo, de pequenos remanescentes cercados 
por áreas urbanas, pastagens e monoculturas, que somados contribuem para o isolamento dos fragmentos 
florestais, favorecendo o empobrecimento da herpetofauna e interferindo em distintos processos ecológicos, como 
o fluxo gênico de espécies da fauna e flora.  

Mesmo não havendo nenhum corredor ecológico na Área de Estudo, por conta da presença de núcleos urbanos, 
que compromete a conexão entre os remanescentes nativos, cabe destacar que, nas Estações 2 e 3, estão 
presentes dois fragmentos florestais com vegetação melhor estruturada, principalmente quando comparados aos 
demais fragmentos existentes no entorno. Justamente nestas áreas foram encontradas espécies com alta e média 
sensibilidade e dependência florestal.  
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Figura 77: Localização dos remanescentes (2 e 3) com melhor estrutura (AID = linha branca). 

 

É importante destacar que as espécies Ischnocnema henselii (rãzinha-do-folhiço) e Aplastodiscus albosignatus 
(perereca-flautinha), possuem limitações fisiológicas e história natural que as impedem de explorar ambientes não 
florestais. Assim, a conservação de habitats naturais dentro da Mata Atlântica tem um efeito especialmente positivo 
quando se considera espécies atlânticas, principalmente àquelas cujas distribuições são mais restritas.  

Com a adição das campanhas de verão e outono, a lista da herpetofauna registrada tende a aumentar, visto que 
a listagem de dados secundários apresenta diversos táxons, tanto para anfíbios quanto para répteis, que possuem 
distribuição geográfica para a região e preferências ecológicas de ocorrência semelhantes com alguns micro 
habitats encontrados entre as estações amostrais. Como exemplo, podemos citar espécies de anfíbios das famílias 
Microhylidae, Odontrophrynidae e Phyllomedusidae e, para os répteis, espécies das famílias Leiosauridae, 
Gekkonidae, Teiidae, Dipsadidae e Viperidae. Inclusive, em entrevistas com moradores locais, foi relatado a 
presença de jararaca. Porém, sem a visualização do táxon não foi possível designar a qual ou quais espécies 
foram referidas. 
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4.2.2.3.1.5. Registros Fotográficos 

Figura 78: Girinos de Rhinella icterica registrados na Estação 1. 

 

Figura 79: Aplastodiscus albosignatus 
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Figura 80: Ischnocnema henselii 

 

Figura 81: Rhinella icterica  

 

Figura 82: Corpo d’água amostrado na Estação 2. 
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Figura 83: Corpo d’água amostrado na Estação 3. 

4.2.2.3.2. AVIFAUNA 

4.2.2.3.2.1. Fauna de provável ocorrência na Área de Estudo 

As informações referentes à avifauna de provável ocorrência, apresentados neste relatório foram extraídas do 
EIA/RIMA Contorno Norte de Curitiba/PR- Compatibilização com Diretrizes Metropolitanas realizado, na área de 
estudo, no ano de 2011 (CONSILIU, 2012) e do Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EPIA, para Implantação da 
Rede de Distribuição de Gás Natural para a Região Metropolitana de Curitiba/PR MRS (2012), realizado no ano 
de 2011 com áreas amostrais que contemplam o município de Colombo. De forma complementar foram 
compilados dados de registros de aves realizados no município de Colombo, disponíveis na plataforma online 
WikiAves (2021) (Tabela 7).  

Tabela 7: Listagem resumo das Referências Bibliográficas que compõem os dados secundários da avifauna para a 
área de estudo.  

ITEM FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

TIPO DE 
ESTUDO 

PERÍODO 
DE 

ESTUDO 
LOCALIDADE ESFORÇO 

TOTAL 
MÉTODO TIPO DE 

REGISTRO 

RIQUEZA 
TOTAL 

DO 
ESTUDO 

1 CONSILIU, 2012 EIA 2011 
Colombo e 
Campina 

Grande do Sul 
120 horas 

Ponto fixo 
e rede de 
neblina 

Visual, 
auditivo, e 

captura 
210 

2 WIKIAVES, 2021 
Plataforma 

online 
Município de 

Colombo 
Não definido 

Ciência 
cidadã 

Registro 
fotográfico 

e/ou sonoro 
151 

3 MRS, 2011 EIA 2011 
Região 

Metropolitana 
de Curitiba 

Não definido Ponto fixo Visual e 
auditivo 

73 

Ao todo foram compiladas 230 espécies com comprovação de registro para a área de estudo (AE) (Tabela 8). Esta 
riqueza compreende 37,7% das espécies ocorrentes no estado do Paraná (SCHERER-NETO et al., 2011) e 11,6% 
do total de espécies registradas para o Brasil (PACHECO et al., 2021), denotando uma avifauna bastante diversa, 
principalmente no cenário estadual. A presença de áreas de transição, mesmo que fragmentada, entre tipos 
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vegetacionais distintos (Floresta Ombrófila Mista e Floresta Ombrófila Densa) aliadas as áreas de campos nativos 
dão suporte para esta diversidade. 

Na assembleia de aves local o grupo dos Passeriformes predomina na comunidade avifaunística da região de 
estudo, apresentando 133 espécies, valor que equivale a 57,8% da riqueza local. Dentre os Passeriformes, os 
Suboscines são levemente mais representados regionalmente (70 espécies, 52,3%). Este grupo apresenta forte 
relação áreas florestais pois compreende muitas espécies insetívoras e frugívoras, aliada à inexistência de formas 
granívoras estritas, já que sementes são pouco abundantes nesses ambientes. Já os Oscines, apresentam uma 
comunidade de aves levemente menor para a região de estudo (63 espécies,47,3%). Este grupo apresenta 
espécies que tem como base alimentar uma dieta de sementes e grãos, por isso habitam predominantemente as 
áreas abertas onde há maior disponibilidade de recursos alimentares. 

A relação Suboscines/Oscines para a Região Neotropical é de aproximadamente 2:1 para as regiões mais 
meridionais (SICK, 1997). Ainda que se considere a forte associação que as florestas com araucárias detêm com 
ambientes campestres, a relação encontrada entre esses dois grupos, na AE é de 1,11:1 ficando abaixo da média 
esperada para região meridional. Este resultado pode sugerir a incidência de grandes áreas abertas, (sistemas 
agropastoris, urbanização e campos naturais) que possibilitam o estabelecimento de uma elevada riqueza de 
Oscines, entremeadas com reduzidos fragmentos de floresta.  

O conhecimento sobre a biologia das aves permite que se estabeleça a preferência de habitats, estratos de 
forrageio e guildas alimentares. Para as aves que compõe os dados secundários, o ambiente florestal mostra-se 
como o sistema mais significativo, contemplando o hábitat para 54,3% das espécies registradas na região. Grande 
parte dessas espécies, entretanto, também ocupa matas ciliares e áreas em processo de recuperação ambiental 
(capoeiras). Os ambientes abertos (campos e áreas úmidas) consistem no hábitat para 33,4% das espécies 
esperadas, e é importante ressaltar que embora áreas abertas naturais geralmente apresentam menor riqueza, a 
maioria das espécies registradas são habitantes exclusivos desses ambientes e podem ser fortemente impactadas 
com a alteração e perturbação de seus habitats. Quanto aos ambientes alterados e às áreas urbanas, os mesmos 
são ocupados por espécies generalistas, com alta plasticidade ecológica e adaptadas a pressões antrópicas. Este 
grupo representa 12,1% das espécies com potencial ocorrência para a AE. 

Em relação as guildas alimentares, destaca-se o predomínio de espécies de hábito insetívoro e frugívoro, que 
juntas representam 47,3% das espécies compiladas. Espécies com dieta específica, como os insetívoros e 
frugívoros, tendem a ser mais sensíveis à redução ou alteração de habitat e a ausência ou presença de 
determinadas espécies destas guildas podem ser utilizadas como bioindicador de preservação do ambiente.  

Em uma avaliação da sensibilidade (STOLTZ, 1996) das espécies em relação a perturbação de habitat, 60% das 
espécies são classificadas com baixa sensibilidade, 33,9% com média sensibilidade e apenas 2,6% apresentam 
alta sensibilidade. Há ainda 3,4% das espécies não foram avaliadas por Stoltz.  

Quanto as espécies ameaçadas de extinção, dez figuram em listas de espécies ameaçadas ocupando diferentes 
categorias de ameaça, conforme Tabela 8. Todas são dependentes de habitats florestais sendo mais sensíveis a 
perda e modificação de habitat e a perda de conectividade, como o gavião-pega-macaco (Spizaetus tyrannus) e o 
gavião-bombachinha-grande (Accipiter bicolor) que necessitam de áreas extensas para cumprir seu ciclo de vida. 
Já a araponga (Procnias nudicollis) é uma espécie que apesar de fixar moradia por anos consecutivos em uma 
mesma área tende a não tolerar grandes fragmentações ou perturbações como ruídos excessivos.  

Dentre as espécies ameaçadas é merecido destaque para as espécies que possuem hábitos comportamentais 
que conferem um maior risco de atropelamento: a gralha-azul (Cyanocorax caeruleus), o papagaio-de-peito-roxo 
(Amazona vinacea) que realizam grandes deslocamentos diários, sendo comum voarem a média altura para ir de 
uma mata a outra, além da coruja-listrada (Strix hylophila) que possui hábitos predominantemente noturnos. 

Quando analisado a correlação da sensibilidade com os aspectos ecológicos mencionados anteriormente, como 
guilda alimentar e habitat preferencial 61,9% das espécies classificadas como de média e alta sensibilidade tem 
preferência por habitat florestal e compõe as guildas alimentares insetívora e frugívora, assim como todas as dez 
espécies classificadas em alguma categoria de ameaça.   

Desta forma a distribuição e ocupação da paisagem local, pelas espécies esperadas sugerem que, mesmo em 
face ao predomínio de ambientes modificados na AE os sistemas vegetacionais nativos, mesmo que alterados e 
fragmentados, são de grande importância para a manutenção e conservação da avifauna regional, com o ambiente 
florestal mostrando-se como o de maior importância relativa.
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Tabela 8: Lista das espécies de provável ocorrência para a região do empreendimento. Estado de conservação: IUCN = espécie globalmente ameaçadas (IUCN, 2021); BR = espécie 
ameaçada no Brasil (MMA, 2014) PR = espécies ameaçadas no estado do Paraná (PARANÁ, 2018). Categorias de ameaça: NT = quase ameaçada, VU = vulnerável, EN = em perigo. SENS: 

Sensibilidade a pressão antrópica. B = baixa, M = Média, A = alta. HAB: habitat preferencial. C = campo; F = florestal, A= área úmida, G = generalista.  Guilda: ONI = onívoro, GRA = 
granívoro, FRU = frugívoro, DET = detritívoros, CAR = carnívoro, INS = insetívoro, NEC = nectarívoros, PIS = Piscívoro. Status migratório segundo Bencke (2001): M = migratório, R = 

residente.  Endêmicas segundo Vale (2018): MA = espécie endêmica de Mata Atlântica. E = espécie endêmica do Brasil. EX.= espécie exótica. R = espécie rara. REF: 1 = Consilio (2012), 2 
= Wikiaves (2021); 3= MRS (2012). 

TÁXON NOME COMUM 

STATUS DE 
CONSERVAÇÃO SENS. HAB. 

ESTRATO DE 
FORRAGEIO 

GUILDA MIG. END. CIN. EX. R REF. 

PR BR IUCN 

Tinamiformes                             
Tinamidae                             
Crypturellus obsoletus inhambuguaçu       B F Solo Fru R         1 
Rhynchotus rufescens perdiz       B C Solo Oni R   x     1 
Nothura maculosa codorna-amarela       B C Solo Oni R   x     1 
Anseriformes                             
Anatidae                             
Dendrocygna viduata irerê       B U Solo/Aquático Oni R   x     1,3 
Amazonetta brasiliensis marreca-ananaí       B U Aquático Oni R   x     1,2,3 
Galliformes                             
Cracidae                             
Penelope obscura jacuguaçu       M F Solo/Dossel Oni R   x     1,2 
Podicipediformes                             
Podicipedidae                             
Podilymbus podiceps mergulhão-caçador       M U Aquático Psi R         1,3 
Columbiformes                             
Columbidae                             
Columbina talpacoti rolinha-roxa       B G Solo Gra R   x     1,2,3 
Columbina picui rolinha-picuí       B G Solo Gra R   x     2,3 
Columba livia pombo-doméstico       B G Solo/Dossel Oni R     x   1,2 
Patagioenas picazuro pomba-asa-branca       M F Dossel Gra R   x     1,2,3 
Zenaida auriculata avoante       B G Solo/Sub-dossel Gra R   x     1,2,3 
Leptotila verreauxi juriti-pupu       B F Solo/Sub-bosque Fru R   x     1,2,3 
Leptotila rufaxilla juriti-de-testa-branca       M F Solo Fru R   x     1,3 
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TÁXON NOME COMUM 

STATUS DE 
CONSERVAÇÃO SENS. HAB. 

ESTRATO DE 
FORRAGEIO GUILDA MIG. END. CIN. EX. R REF. 

PR BR IUCN 

Geotrygon montana pariri       M F Solo Fru R   x     1 
Cuculiformes                             
Cuculidae                             
Piaya cayana alma-de-gato       B F Dossel Oni R         1,3 
Coccyzus melacoryphus papa-lagarta-acanelado       B F Sub-dossel/Dossel Ins R         1 
Crotophaga ani anu-preto       B C Solo/Sub-bosque Oni R         1,2 
Guira guira anu-branco       B C Solo/Sub-bosque Oni R         1,2,3 
Tapera naevia saci       B C Solo/Sub-bosque Oni R         1,2 
Nyctibiiformes                             
Nyctibiidae                             
Nyctibius griseus urutau       B F Dossel Ins R         2 
Caprimulgiformes                             
Caprimulgidae                             
Lurocalis semitorquatus tuju       M F Aéreo Ins R         1 
Nyctidromus albicollis bacurau       B G Aéreo Ins R         1 
Apodiformes                             
Apodidae                             
Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-branca       B G Aéreo Ins R         1,2 
Chaetura cinereiventris andorinhão-de-sobre-cinzento       M G Aéreo Ins R         1 
Trochilidae                             
Eupetomena macroura beija-flor-tesoura       B G Sub-bosque/Dossel Nec R         1,2 
Florisuga fusca beija-flor-preto       M G Sub-bosque Nec R         1,2 
Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-violeta       B G Sub-bosque/Sub-dossel Nec R         1,2 
Anthracothorax nigricollis beija-flor-de-veste-preta       B F Sub-dossel/Dossel Nec R         1,2 
Stephanoxis loddigesii beija-flor-de-topete-azul       NA F Sub-dossel/Dossel Nec R MA       2 
Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho       B G Sub-bosque Nec R         1,2,3 
Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta       M F Sub-bosque/Sub-dossel Nec R MA       1,2 
Leucochloris albicollis beija-flor-de-papo-branco       B F Sub-bosque/Dossel Nec R         1,2,3 
Chrysuronia versicolor beija-flor-de-banda-branca       B G Sub-bosque/Dossel Nec R         2 
Chionomesa fimbriata beija-flor-de-garganta-verde       B G Sub-bosque/Dossel Nec DD         1 
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TÁXON NOME COMUM 

STATUS DE 
CONSERVAÇÃO SENS. HAB. 

ESTRATO DE 
FORRAGEIO GUILDA MIG. END. CIN. EX. R REF. 

PR BR IUCN 

Chionomesa lactea beija-flor-de-peito-azul       B G Sub-bosque Nec R         1,2 
Calliphlox amethystina estrelinha-ametista       B G Sub-bosque/Dossel Nec M         1,2 
Gruiformes                             
Rallidae                             
Aramides saracura saracura-do-mato       M F Solo Oni R MA x     1,2,3 
Laterallus melanophaius sanã-parda       B U Solo Oni R   x     1 
Pardirallus nigricans saracura-sanã       M U Aquático Oni R   x     1,2,3 
Gallinula galeata galinha-d'água       B U Aquático Oni R   x     1,2,3 
Charadriiformes                             
Charadriidae                             
Vanellus chilensis quero-quero       B C Solo Oni R         1,2,3 
Recurvirostridae                             
Himantopus melanurus pernilongo-de-costas-brancas       NA U Aquático Oni R         1,2,3 
Scolopacidae                             
Gallinago paraguaiae narceja       B U Solo Oni R         1 
Tringa solitaria maçarico-solitário       NA U Aquático Oni N         2 
Tringa melanoleuca maçarico-grande-de-perna-amarela       NA U Aquático Oni N         1 
Tringa flavipes maçarico-de-perna-amarela       NA U Aquático Oni N         1,3 
Jacanidae                             
Jacana jacana jaçanã       B U Solo Oni R         1,2,3 
Suliformes                             
Phalacrocoracidae                             
Nannopterum brasilianum biguá       B U Aquático Psi R         1,2,3 
Pelecaniformes                             
Ardeidae                             
Nycticorax nycticorax socó-dorminhoco       B U Solo/Aquático Oni R         1,2 
Butorides striata socozinho       B U Solo/Aquático Oni M         1,2 
Bubulcus ibis garça-vaqueira       B C Solo Oni R         1,3 
Ardea cocoi garça-moura       B U Solo/Aquático Oni R         1 
Ardea alba garça-branca-grande       B U Solo/Aquático Oni R         1,2,3 
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CONSERVAÇÃO SENS. HAB. 

ESTRATO DE 
FORRAGEIO GUILDA MIG. END. CIN. EX. R REF. 

PR BR IUCN 

Syrigma sibilatrix maria-faceira       M U Solo Oni R         1,2 
Egretta thula garça-branca-pequena       B U Solo/Aquático Oni R         1,2,3 
Threskiornithidae                             
Plegadis chihi caraúna       B U Solo/Aquático Oni R         2 
Phimosus infuscatus tapicuru       M U Solo Oni R         1,2 
Theristicus caudatus curicaca       B C Solo Oni R         1,2 
Cathartiformes                             
Cathartidae                             
Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha       B C Solo Det R         3 
Coragyps atratus urubu-preto       B G Solo/Aéreo Det R         1,2,3 
Accipitriformes                             
Accipitridae                             
Elanoides forficatus gavião-tesoura       M F Dossel/Áereo Car M         1,2,3 
Elanus leucurus gavião-peneira       B C Dossel/Áereo Car R         1,2 
Accipiter striatus tauató-miúdo       M F Dossel Car M         1,2 
Accipiter bicolor gavião-bombachinha-grande NT     M F Dossel Car R         1 
Heterospizias meridionalis gavião-caboclo       B C Solo/Dossel Car R         1,2 
Rupornis magnirostris gavião-carijó       B G Dossel Car R         1,2,3 
Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta       M G Dossel/Áereo Car R         1,2 
Spizaetus tyrannus gavião-pega-macaco VU     M F Dossel Car R         1,2 
Strigiformes                             
Tytonidae                             
Tyto furcata suindara       B C Dossel Car R         1,2 
Strigidae                             
Megascops choliba corujinha-do-mato       B F Dossel Car R         1,2 
Megascops atricapilla corujinha-sapo       B F Dossel Car R MA       1 
Strix hylophila coruja-listrada     NT A F Dossel Oni R MA       1 
Strix virgata coruja-do-mato       M F Dossel Car R         1 
Athene cunicularia coruja-buraqueira       M C Solo Ins R         1,2 
Asio clamator coruja-orelhuda       B C Solo/Sub-bosque Car R         2 
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TÁXON NOME COMUM 

STATUS DE 
CONSERVAÇÃO SENS. HAB. 

ESTRATO DE 
FORRAGEIO GUILDA MIG. END. CIN. EX. R REF. 

PR BR IUCN 

Trogoniformes                             
Trogonidae                             
Trogon surrucura surucuá-variado       M F Dossel Oni R         1,2 
Coraciiformes                             
Alcedinidae                             
Megaceryle torquata martim-pescador-grande       B U Aquático Psi R         1,2 
Chloroceryle amazona martim-pescador-verde       B U Sub-bosque/Sub-dossel Psi R         1,2 
Chloroceryle americana martim-pescador-pequeno       B U Sub-bosque Psi R         1,2 
Piciformes                             
Ramphastidae                             
Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde       M F Dossel Oni R MA       1,2 
Picidae                             
Picumnus temminckii picapauzinho-de-coleira       M F Sub-dossel/Dossel Ins R MA       1,2 
Melanerpes candidus pica-pau-branco       B C Sub-dossel/Dossel Ins R         1,2 
Veniliornis spilogaster pica-pau-verde-carijó       M F Sub-bosque/Dossel Ins R         1,2,3 
Piculus aurulentus pica-pau-dourado     NT M F Sub-dossel/Dossel Ins R MA       1,2 
Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado       B F Solo/Dossel Ins R         1,2,3 
Colaptes campestris pica-pau-do-campo       B C Solo/Dossel Ins R         1,2,3 
Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca       B F Dossel Ins R         1,2 
Falconiformes                             
Falconidae                             
Caracara plancus carcará       B G Solo Oni R         1,2 
Milvago chimachima carrapateiro       B G Solo/Dossel Oni R         1,2,3 
Falco sparverius quiriquiri       B C Solo/Dossel Car R         1,2 
Psittaciformes                             
Psittacidae                             
Pyrrhura frontalis tiriba-de-testa-vermelha       M F Dossel Fru R MA       1,2,3 
Brotogeris tirica periquito-rico       B F Dossel Fru R E       1 
Pionopsitta pileata cuiú-cuiú       M F Dossel Fru R MA       1,2 
Pionus maximiliani maitaca-verde       M F Dossel Fru R         1,2 
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Amazona vinacea papagaio-de-peito-roxo VU VU EN M F Dossel Fru R MA       1,2 
Amazona aestiva papagaio-verdadeiro       M F Dossel Fru R         1 
Passeriformes                             
Thamnophilidae                             
Dysithamnus mentalis choquinha-lisa       M F Sub-bosque/Sub-dossel Ins R         1,2 
Thamnophilus ruficapillus choca-de-chapéu-vermelho       B C Herbáceo Ins R         1,2,3 
Thamnophilus caerulescens choca-da-mata       B F Sub-bosque/Sub-dossel Ins R         1,2,3 
Batara cinerea matracão       M F Sub-bosque/Sub-dossel Ins R         1 
Mackenziaena leachii borralhara-assobiadora       M F Sub-bosque Ins R MA       1 
Mackenziaena severa borralhara       M F Sub-bosque Ins R MA       1 
Drymophila malura choquinha-carijó       M F Sub-bosque Ins R MA       1 
Conopophagidae                             
Conopophaga lineata chupa-dente       M F Sub-bosque Ins R         1,2 
Formicariidae                             
Chamaeza campanisona tovaca-campainha       A F Solo Ins R         1 
Scleruridae                             
Sclerurus scansor vira-folha       A F Solo Oni R MA       1 
Dendrocolaptidae                             
Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde       M F Sub-dossel Ins R         1,2 
Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado       NA F Sub-dossel Ins R MA       1,2 
Lepidocolaptes falcinellus arapaçu-escamoso-do-sul       A F Sub-dossel/Dossel Ins R MA       1,2 
Dendrocolaptes platyrostris arapaçu-grande       M F Sub-dossel Ins R         1,2 
Xiphocolaptes albicollis arapaçu-de-garganta-branca       M F Sub-dossel Ins R         1 
Xenopidae                             
Xenops rutilans bico-virado-carijó       M F Dossel Ins R         1 
Furnariidae                             
Furnarius rufus joão-de-barro       B G Solo Oni R         1,2,3 
Lochmias nematura joão-porca       M F Solo Ins R         1 
Clibanornis dendrocolaptoides cisqueiro     NT M F Solo/Sub-bosque Oni R MA       1 
Dendroma rufa limpa-folha-de-testa-baia       M F Dossel Ins R         2 
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Heliobletus contaminatus trepadorzinho       A F Dossel Ins R MA       1,2 
Syndactyla rufosuperciliata trepador-quiete       M F Sub-bosque Ins R         1 
Leptasthenura setaria grimpeiro     NT B F Dossel Ins R MA       1,2,3 
Anumbius annumbi cochicho       M C Solo Oni R         1,3 
Certhiaxis cinnamomeus curutié       M U Solo/Sub-bosque Oni R         1 
Synallaxis ruficapilla pichororé       M F Sub-bosque Ins R MA       1,2 
Synallaxis cinerascens pi-puí       M F Sub-bosque/Sub-dossel Ins R         1 
Synallaxis spixi joão-teneném       B F Sub-bosque Ins R         1 
Cranioleuca obsoleta arredio-oliváceo       M F Sub-dossel/Dossel Ins R MA       1,2 
Cranioleuca pallida arredio-pálido       M F Sub-dossel/Dossel Ins R E       1,2 
Pipridae                             
Chiroxiphia caudata tangará       B F Sub-bosque/Sub-dossel Fru R MA       1,2 
Cotingidae                             
Procnias nudicollis araponga     VU M F Dossel Fru M MA       2 
Tityridae                             
Schiffornis virescens flautim       M F Sub-bosque Ins R MA       1 
Pachyramphus castaneus caneleiro       M F Dossel Ins R         2 
Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto       B F Dossel Ins M         1,2 
Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-preto       M F Dossel Ins M         1,2 
Platyrinchidae                             
Platyrinchus mystaceus patinho       M F Sub-bosque Ins R         1 
Rhynchocyclidae                             
Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza       M F Sub-bosque/Sub-dossel Ins R MA       1 
Leptopogon amaurocephalus cabeçudo       M F Sub-bosque/Sub-dossel Ins R         1,2 
Phylloscartes ventralis borboletinha-do-mato       M F Dossel Ins R         1,2 
Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta       M F Dossel Ins R         1 
Poecilotriccus plumbeiceps tororó       M F Sub-bosque Ins R         1,2 
Tyrannidae                             
Hirundinea ferruginea gibão-de-couro       B C Dossel Ins M         2 
Euscarthmus meloryphus barulhento       B C Sub-bosque Ins R         3 



119 

 

 

TÁXON NOME COMUM 

STATUS DE 
CONSERVAÇÃO SENS. HAB. 

ESTRATO DE 
FORRAGEIO GUILDA MIG. END. CIN. EX. R REF. 

PR BR IUCN 

Camptostoma obsoletum risadinha       B F Dossel Ins R         1,2,3 
Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela       B F Dossel Ins R         1,3 
Elaenia parvirostris tuque-pium       B F Dossel Ins M         1,2,3 
Elaenia mesoleuca tuque       B F Dossel Ins M         1,2 
Elaenia obscura tucão       M F Sub-dossel/Dossel Ins R         1 
Serpophaga nigricans joão-pobre       B C Solo/Sub-bosque Ins R         1 
Serpophaga subcristata alegrinho       B C Sub-bosque Ins R         1,2,3 
Attila phoenicurus capitão-castanho       A F Sub-dossel/Dossel Ins M         1 
Myiarchus swainsoni irré       B F Sub-dossel/Dossel Ins M         1,2,3 
Myiarchus ferox maria-cavaleira       B F Sub-dossel/Dossel Ins DD         1 
Sirystes sibilator gritador       M F Dossel Ins M         1 
Pitangus sulphuratus bem-te-vi       B G Solo/Sub-dossel Oni R         1,2,3 
Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro       B C Solo Ins R         1,2,3 
Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado       B F Sub-dossel/Dossel Ins M         1,2,3 
Megarynchus pitangua neinei       B F Dossel Ins M         1,3 
Tyrannus melancholicus suiriri       B G Dossel Ins M         1,2,3 
Tyrannus savana tesourinha       B C Sub-bosque/Sub-dossel Ins M         1,2 
Empidonomus varius peitica       B F Dossel Ins M         1,2 
Colonia colonus viuvinha       B F Dossel Ins M         3 
Myiophobus fasciatus filipe       B F Sub-bosque Ins M         1 
Pyrocephalus rubinus príncipe       B C Solo/Sub-dossel Ins M         1,2 
Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu       B F Sub-bosque/Sub-dossel Ins M         1 
Lathrotriccus euleri enferrujado       M F Sub-dossel Ins M         1,2,3 
Satrapa icterophrys suiriri-pequeno       B C Sub-dossel/Dossel Ins R         1,2,3 
Nengetus cinereus primavera       B C Solo/Sub-bosque Oni R         1 
Muscipipra vetula tesoura-cinzenta       M F Dossel Ins R MA       2 
Vireonidae                             
Cyclarhis gujanensis pitiguari       B G Sub-dossel/Dossel Ins R         1,2,3 
Hylophilus poicilotis verdinho-coroado       M F Sub-dossel/Dossel Ins R MA       1 
Vireo chivi juruviara       B F Dossel Ins M         2 
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Corvidae                             
Cyanocorax caeruleus gralha-azul     NT M F Dossel Oni R MA       1,2 
Hirundinidae                             
Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa       B G Aéreo Ins R         1,2,3 
Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora       B C Aéreo Ins M         1,2,3 
Progne tapera andorinha-do-campo       B C Aéreo Ins M         1,2 
Progne chalybea andorinha-grande       B C Aéreo Ins M         1 
Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-sobre-branco       B C Aéreo Ins R         1 
Troglodytidae                             
Troglodytes musculus corruíra       B C Solo/Sub-bosque Oni R         1,2,3 
Turdidae                             
Turdus flavipes sabiá-una       M F Sub-dossel/Dossel Oni M         1,2 
Turdus leucomelas sabiá-barranco       B F Solo/Sub-dossel Oni R         2,3 
Turdus rufiventris sabiá-laranjeira       B G Solo/Sub-dossel Oni R         1,2,3 
Turdus amaurochalinus sabiá-poca       B F Solo/Sub-dossel Oni R         1,2,3 
Turdus subalaris sabiá-ferreiro       B F Dossel Oni M         1 
Turdus albicollis sabiá-coleira       M F Sub-bosque/Sub-dossel Oni R         1 
Mimidae                             
Mimus saturninus sabiá-do-campo       B C Solo/Sub-bosque Oni R         1,2 
Estrildidae                             
Estrilda astrild bico-de-lacre       NA C Herbáceo Gra R     x   1 
Passeridae                             
Passer domesticus pardal       B G Solo/Sub-dossel Oni R     x   1,2,3 
Motacillidae                             
Anthus chii caminheiro-zumbidor       B C Solo Gra R         1 
Fringillidae                             
Spinus magellanicus pintassilgo       B C Herbáceo Gra R         1,2,3 
Cyanophonia cyanocephala gaturamo-rei       B F Dossel Fru R         2 
Euphonia violacea gaturamo-verdadeiro       B F Dossel Fru R         1 
Euphonia chalybea cais-cais     NT M F Dossel Fru R MA       1,2 
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Passerellidae                             
Zonotrichia capensis tico-tico       B C Solo/Sub-bosque Gra R         1,2,3 
Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo       B C Solo/Herbáceo Gra R         1 
Icteridae                             
Cacicus chrysopterus tecelão       M F Dossel Oni R         1,2 
Cacicus haemorrhous guaxe       B F Sub-dossel/Dossel Oni R         1,2 
Gnorimopsar chopi pássaro-preto       B C Solo/Sub-dossel Oni R         3 
Pseudoleistes guirahuro chupim-do-brejo       B U Solo Oni R         1 
Agelaioides badius asa-de-telha       B C Solo/Sub-bosque Oni R         2 
Molothrus bonariensis chupim       B G Solo Oni R         1,2,3 
Leistes superciliaris polícia-inglesa-do-sul       B C Solo/Sub-bosque Ins R         1 
Parulidae                             
Setophaga pitiayumi mariquita       M F Dossel Ins R         1,2,3 
Geothlypis aequinoctialis pia-cobra       B C Sub-bosque Ins R         1,2,3 
Basileuterus culicivorus pula-pula       M F Sub-bosque/Sub-dossel Ins R         1,2,3 
Myiothlypis leucoblephara pula-pula-assobiador       M F Sub-bosque Ins R         1,2,3 
Cardinalidae                             
Cyanoloxia glaucocaerulea azulinho       B F Sub-bosque/Sub-dossel Gra R         1 
Thraupidae                             
Pipraeidea melanonota saíra-viúva       B F Sub-dossel/Dossel Fru R         1,2 
Rauenia bonariensis sanhaço-papa-laranja       B F Dossel Fru R         1,2 
Stephanophorus diadematus sanhaço-frade       B F Sub-bosque/Dossel Fru R         1,2 
Thraupis sayaca sanhaço-cinzento       B F Dossel Oni R         1,2,3 
Thraupis ornata sanhaço-de-encontro-amarelo       M F Dossel Oni R E       2 
Stilpnia preciosa saíra-preciosa       B F Dossel Fru R         1,2 
Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho       B F Dossel Oni R         1 
Sicalis flaveola canário-da-terra       B C Solo/Herbáceo Gra R         1,2,3 
Sicalis luteola tipio       B C Solo/Herbáceo Gra R         1 
Haplospiza unicolor cigarra-bambu       M F Sub-dossel/Dossel Ins R MA       1,2 
Volatinia jacarina tiziu       B C Solo/Sub-bosque Gra R         1,3 
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Trichothraupis melanops tiê-de-topete       M F Sub-bosque/Sub-dossel Oni R         1,2 
Coryphospingus cucullatus tico-tico-rei       B C Solo/Sub-bosque Gra R         1 
Tachyphonus coronatus tiê-preto       B F Sub-dossel/Dossel Fru R MA       1,2 
Tersina viridis saí-andorinha       B F Dossel Oni M         1 
Dacnis cayana saí-azul       B F Dossel Oni R         1,2 
Coereba flaveola cambacica       B F Dossel Oni R         1 
Sporophila caerulescens coleirinho       B C Herbáceo Oni R         1,2 
Embernagra platensis sabiá-do-banhado       B U Solo/Sub-bosque Gra R         1,2 
Emberizoides herbicola canário-do-campo       B C Herbáceo Gra R         1 
Saltator similis trinca-ferro       B F Sub-dossel/Dossel Oni R         1,2,3 
Saltator maxillosus bico-grosso       M F Sub-dossel/Dossel Oni R MA       2 
Poospiza nigrorufa quem-te-vestiu       M F Sub-bosque/Sub-dossel Oni R         1,3 
Microspingus cabanisi quete-do-sul       NA F Sub-bosque/Sub-dossel Oni R         1,2 
Donacospiza albifrons tico-tico-do-banhado       B U Sub-bosque Gra R         1 
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4.2.2.3.2.2. Fauna ocorrente na Área de Estudo 

O esforço amostral empregado ao longo das campanhas de outono e primavera para obtenção de dados primários 
da avifauna resultou no contato de 1.725 aves, distribuídas em 144 espécies (Tabela 9). Este número representa 
62,6% da riqueza com distribuição potencial para AE.  

Na assembleia de aves local o grupo dos Passeriformes predomina na comunidade avifaunística da região de 
estudo, apresentando 96 espécies, valor que equivale a 41,73% da riqueza esperada para a AE. A relação entre 
Suboscines/Oscines, a exemplo do resultado obtido através dos dados secundários mantem-se abaixo da média 
esperada para região meridional. Quando analisada a composição geral de espécies, observa-se uma comunidade 
bastante heterogênea, apresentando tanto espécies associadas a áreas florestais, úmidas e campestres, quanto 
generalistas. Desta forma, considerando os remanescentes de habitats presentes na AE, a sazonalidade do estudo 
e a posição geográfica da AE, infere-se que a riqueza avifaunística obtida até o momento era esperada. 

O cálculo do índice de diversidade Shannon-Wiener (H’), apresentou um resultado de H’ = 4,27 para a área total 
estudada. Este valor pode ser considerado alto, uma vez que os valores assumidos pelo índice de Shannon-
Wiener situam-se entre 1,5 e 3,5 e só raramente ultrapassam o valor de 4,5 (CULLEN-JR et al., 2004; 
MAGURRAN, 2011). Há uma variação no número de indivíduos por espécie, porém, com o predomínio de espécies 
com poucos registros em relação às espécies mais abundantes. Esses resultados são corroborados pelo índice 
de Equitabilidade de Pielou J’= 0,859 e Dominância D’= 0,979. 

Comparando as três áreas amostrais, observa-se que a Estação 1 se obteve uma riqueza superior (S=111) em 
relação a Estação 2 (S=89) e 3 (S=101). Com relação à exclusividade, a Estação 3 apresentou menor número de 
espécies exclusivas, ou seja, espécies que foram registradas apenas nesta zona amostral, com oito espécies 
registradas, já nas Estações 1 e 2 foram registradas 22 e 20 espécies exclusivas respectivamente. 

Tabela 9. Espécies de aves registradas no estudo, por área amostrada. Particularidades: B=bioindicadora, 
MA=Endêmico da Mata Atlântica, SA=sensível a atropelamento, SF=sensível a fragmentação, M=migratória. Status 

de Conservação: VU=vulnerável; EN=em perigo; NT=quase ameaçada.  
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Tinamiformes                 
Tinamidae                 
Crypturellus obsoletus inambuguaçu     X     LC  SA 
Anseriformes                 
Anatidae                 
Amazonetta brasiliensis ananaí X         LC   
Galliformes                 
Cracidae                 
Penelope obscura jacuguaçu X X X     LC  SA 
Pelecaniformes                 
Ardeidae                 
Butorides striata socozinho     X     LC M 
Ardea alba garça-branca   X       LC   
Syrigma sibilatrix maria-faceira X X       LC   
Threskiornithidae                 
Phimosus infuscatus tapicuru   X       LC   
Theristicus caudatus curicaca X X X     LC   
Cathartiformes                 
Cathartidae                 
Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha   X       LC  SA 
Coragyps atratus urubu X X X     LC  SA 
Accipitriformes                 
Accipitridae                 
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Rupornis magnirostris gavião-carijó X X X     LC   
Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta   X       LC   
Gruiformes                 
Rallidae                 
Aramides saracura saracura-do-mato X X X     LC MA, SF 
Pardirallus nigricans saracura-sanã X         LC   
Gallinula galeata galinha-d'água X         LC   
Charadriiformes                 
Charadriidae                 
Vanellus chilensis quero-quero X X X     LC  SA 
Jacanidae                 
Jacana jacana jaçanã X         LC   
Columbiformes                 
Columbidae                 
Columbina talpacoti rolinha X X       LC  SA 
Patagioenas picazuro asa-branca X X X     LC  SA 
Zenaida auriculata avoante X X X     LC  SA 
Leptotila verreauxi juriti-pupu X X X     LC   
Leptotila rufaxilla juriti-de-testa-branca X         LC   
Cuculiformes                 
Cuculidae                 
Piaya cayana alma-de-gato   X       LC SA  
Guira guira anu-branco   X       LC SA  
Strigiformes                 
Strigidae                 
Megascops sanctaecatarinae corujinha-do-sul X         LC MA, SA, SF 
Apodiformes                 
Apodidae                 
Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-branca X X       LC   
Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal X X X     LC M 
Trochilidae                 
Eupetomena macroura beija-flor-tesoura   X       LC   
Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho X X X     LC   
Leucochloris albicollis beija-flor-de-papo-branco X   X     LC   
Trogoniformes                 
Trogonidae                 
Trogon surrucura surucuá-variado X X X     LC   
Coraciiformes                 
Alcedinidae                 
Megaceryle torquata martim-pescador-grande X         LC   
Piciformes                 
Ramphastidae                 
Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde X X X     LC MA, SA 
Picidae                 
Picumnus temminckii picapauzinho-de-coleira X         LC MA, B, SF 
Melanerpes candidus pica-pau-branco   X       LC  SA 
Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-carijó X X X     LC   
Piculus aurulentus pica-pau-dourado X         NT MA, B, SF 
Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado X   X     LC   
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Colaptes campestris pica-pau-do-campo X X X     LC SA  
Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca X   X     LC  SF 
Campephilus robustus pica-pau-rei X         LC MA, B, SF 
Falconiformes                 
Falconidae                 
Caracara plancus carcará   X X     LC SA  
Milvago chimachima carrapateiro X X X     LC SA  
Milvago chimango chimango X X       LC SA  
Psittaciformes                 
Psittacidae                 
Pyrrhura frontalis tiriba X X X     LC MA 
Brotogeris tirica periquito-verde X X X     LC E 
Pionopsitta pileata cuiú-cuiú   X       LC MA 
Pionus maximiliani maitaca   X       LC   
Passeriformes                 
Thamnophilidae                 
Thamnophilus caerulescens choca-da-mata X X X     LC   
Mackenziaena severa borralhara   X       LC MA, B, SF 
Conopophagidae                 
Conopophaga lineata chupa-dente X X X     LC   
Scleruridae                 
Sclerurus scansor vira-folha X   X     LC MA, B, SF 
Dendrocolaptidae                 
Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde X X X     LC   
Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado X   X     LC MA 
Lepidocolaptes falcinellus arapaçu-escamoso-do-sul     X     LC MA, B 
Dendrocolaptes platyrostris arapaçu-grande X X X     LC   
Furnariidae                 
Furnarius rufus joão-de-barro X X X     LC  SA 
Clibanornis dendrocolaptoides cisqueiro   X X     NT MA, B 
Heliobletus contaminatus trepadorzinho   X X     LC MA, B 
Syndactyla rufosuperciliata trepador-quiete   X X     LC   
Leptasthenura striolata grimpeirinho X X X EN   LC B 
Leptasthenura setaria grimpeiro X X X     NT MA 
Synallaxis ruficapilla pichororé   X X     LC MA 
Synallaxis cinerascens pi-puí X X X     LC   
Synallaxis spixi joão-teneném X X X     LC   
Cranioleuca obsoleta arredio-oliváceo X X X     LC MA 
Pipridae                 
Chiroxiphia caudata tangará X X X     LC MA, SF 
Tityridae                 
Schiffornis virescens flautim X X X     LC MA 
Pachyramphus castaneus caneleiro X         LC   
Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto X X X     LC M 
Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-preto X X X     LC M 
Cotingidae                 
Carpornis cucullata corocoxó     X     LC MA, B, SF 
Platyrinchidae                 
Platyrinchus mystaceus patinho X   X     LC   
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Rhynchocyclidae                 
Leptopogon amaurocephalus cabeçudo X   X     LC   
Phylloscartes ventralis borboletinha-do-mato X X X     LC   
Poecilotriccus plumbeiceps tororó X   X     LC   
Tyrannidae                 
Camptostoma obsoletum risadinha X X X     LC  SA 
Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela     X     LC  SA 
Elaenia parvirostris tuque-pium X X X     LC M 
Elaenia mesoleuca tuque X X X     LC M 
Phyllomyias fasciatus piolhinho X         LC   
Serpophaga subcristata alegrinho     X     LC   
Attila phoenicurus capitão-castanho X   X     LC M, B 
Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata X         LC M 
Pitangus sulphuratus bem-te-vi X X X     LC  SA 
Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro X X       LC   
Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado X X X     LC M 
Megarynchus pitangua neinei X X       LC M 
Tyrannus melancholicus suiriri X X X     LC M 
Tyrannus savana tesourinha   X       LC M, SA 
Empidonomus varius peitica X   X     LC M 
Myiophobus fasciatus filipe X X X     LC M 
Lathrotriccus euleri enferrujado X X X     LC M 
Vireonidae                 
Cyclarhis gujanensis pitiguari X X X     LC   
Hylophilus poicilotis verdinho-coroado X   X     LC MA 
Vireo chivi juruviara X X X     LC M 
Corvidae                 
Cyanocorax chrysops gralha-picaça     X     LC  SA 
Hirundinidae                 
Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa X X X     LC   
Progne chalybea andorinha-grande X X       LC M 
Troglodytidae                 
Troglodytes musculus corruíra X X X     LC   
Turdidae                 
Turdus flavipes sabiá-una X         LC M 
Turdus leucomelas sabiá-branco X         LC  SA 
Turdus rufiventris sabiá-laranjeira X X X     LC  SA 
Turdus amaurochalinus sabiá-poca X X X     LC  SA 
Turdus albicollis sabiá-coleira X X X     LC   
Mimidae                 
Mimus saturninus sabiá-do-campo X X       LC  SA 
Passerellidae                 
Zonotrichia capensis tico-tico X X X     LC SA  
Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo   X       LC  SA 
Parulidae                 
Setophaga pitiayumi mariquita X X X     LC   
Geothlypis aequinoctialis pia-cobra   X       LC   
Basileuterus culicivorus pula-pula X X X     LC   
Myiothlypis leucoblephara pula-pula-assobiador X X X     LC   
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TÁXON NOME COMUM 
Registro por 

Estação 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO PARTICULARIDADES 
1 2 3 PR BR IUCN 

Icteridae                 
Cacicus chrysopterus japuíra X X X     LC SA  
Cacicus haemorrhous guaxe X X X     LC SA  
Icterus pyrrhopterus encontro X         LC SA  
Chrysomus ruficapillus garibaldi X         LC SA  
Pseudoleistes guirahuro chopim-do-brejo   X       LC  SA 
Agelaioides badius asa-de-telha X X X     LC  SA 
Molothrus bonariensis chupim X X X     LC  SA 
Thraupidae                 
Pipraeidea melanonota saíra-viúva X X       LC   
Rauenia bonariensis sanhaço-papa-laranja X X       LC   
Stephanophorus diadematus sanhaço-frade X X X     LC   
Paroaria coronata cardeal X         LC  SA 
Thraupis sayaca sanhaço-cinzento X   X     LC   
Thraupis sayaca saíra-preciosa X   X     LC   
Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho X         LC   
Sicalis flaveola canário-da-terra X X       LC SA  
Hemithraupis guira saíra-de-papo-preto X   X     LC   
Trichothraupis melanops tiê-de-topete X   X     LC   
Coryphospingus cucullatus tico-tico-rei X         LC   
Tachyphonus coronatus tiê-preto X X X     LC MA 
Tersina viridis saí-andorinha X         LC M 
Coereba flaveola cambacica   X       LC   
Sporophila caerulescens coleirinho   X       LC SA  
Embernagra platensis sabiá-do-banhado   X       LC   
Saltator similis trinca-ferro X X X     LC   
Saltator maxillosus bico-grosso X X       LC MA 
Poospiza nigrorufa quem-te-vestiu   X       LC   
Microspingus cabanisi quete-do-sul X X X     LC   
Thlypopsis pyrrhocoma cabecinha-castanha X         LC MA 
Fringillidae                 
Spinus magellanicus pintassilgo X X       LC   
Euphonia chlorotica fim-fim X X X     LC   
Euphonia chalybea cais-cais     X     NT MA 
Estrildidae                 
Estrilda astrild bico-de-lacre   X       LC   

 

4.2.2.3.2.3. Considerações acerca de espécies ameaçadas 

Dentre as espécies registradas, uma encontra-se ameaçada de extinção no Paraná (PARANÁ, 2018), classificada 
na categoria EN (em perigo): o grimpeirinho (Leptasthenura striolata). Esta espécie é endêmica da Floresta 
Ombrófila Mista e exclusiva da região Sul do País, e conta com poucos registros no estado do Paraná.  O declínio 
populacional da espécie provavelmente está relacionado com substituição da Floresta Ombrófila Mista por áreas 
antropizadas. Sendo assim o grimpeirinho (Leptasthenura striolata) é uma espécie que demanda atenção quanto 
aos impactos de perturbação e fragmentação de habitat. 

A nível global (IUNC, 2021) quatro espécies são classificadas na categoria NT (quase ameaçada): pica-pau-
dourado (Piculus aurulentus), cisqueiro (Clibanornis dendrocolaptoides), grimpeiro (Leptasthenura setaria) e cais-
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cais (Euphonia chalybea). Vale destacar que a categoria quase ameaçada envolve espécies cujas populações 
estão em declínio, porém, este declínio ainda não as qualifica para a categoria vulnerável.  

4.2.2.3.2.4. Considerações sobre as espécies endêmicas 

Os padrões de distribuição geográfica de espécies endêmicas têm sido utilizados na identificação de áreas 
prioritárias para conservação em todo o mundo (STATTERSFIELD et al., 1998). A Mata Atlântica é considerada 
um dos ecossistemas mais diversos e ao mesmo tempo mais ameaçado do planeta, sendo a sua conservação 
prioritária para a manutenção da diversidade biológica no continente americano (DINERSTEIN et al., 1995). Esse 
reconhecimento se dá não só pela alta riqueza de espécies, mas também pelos significativos níveis de endemismo 
e ao elevado grau de fragmentação de seus ambientes (LIMA, 2013).  

Foram registradas 25 espécies endêmicas da Mata Atlântica. Destas, destacam-se os picídeos picapauzinho-de-
coleira (Picumnus temminckii), pica-pau-dourado (Piculus aurulentus), pica-pau-rei (Campephilus robustus) e os 
passeriformes, borralhara (Mackenziaena severa), vira-folha (Sclerurus scansor), arapaçu-escamoso-do-sul 
(Lepidocolaptes falcinellus), cisqueiro (Clibanornis dendrocolaptoides), trepadorzinho (Heliobletus contaminatus) 
e o corocoxó (Carpornis cucullata), por serem espécies endêmicas com alta sensibilidade a pressões antrópicas 
e que sofrem com acentuados declínios populacionais (PARANÁ, 2018; IUCN 2021) em sua maioria relacionados 
a perda, fragmentação e alteração de seus habitats.  

4.2.2.3.2.5. Considerações sobre as espécies migratórias  

Ao longo das estações do ano ocorre uma variação na composição da comunidade de aves no Brasil (SICK, 1997). 
Este fenômeno está relacionado ao deslocamento espacial de indivíduos entre locais diferentes que envolvem ida 
e volta para sítios de reprodução e alimentação (NEWTON, 2008). Após a realização de duas campanhas, foram 
registras 19 espécies migrantes ao longo da AE, todas elas são migrantes de primavera-verão, que reproduzem 
na região e nas estações de outono-inverno migram para regiões mais ao norte do Brasil, algumas invernando 
inclusive em outros Biomas, como Cerrado e Amazônia.  

Nenhum migrante Neártico, ou seja, aquelas espécies oriundas do Hemisfério Norte que invernam na América do 
Sul, foram registradas até o momento. Assim como nenhum migrante oriundo do sul do continente. 

4.2.2.3.2.6. Novidades taxonômicas para a área estudada 

A espécie politípica Trogon rufus (surucuá-dourado) foi recentemente alvo de uma revisão taxonômica, sendo que 
a subespécie endêmica da Mata Atlântica, T. r. chrysochloros, foi elevada à espécie independente (DICKENS et 
al., 2021). 

4.2.2.3.2.7. Espécies bioindicadoras, sensíveis e raras 

As aves cumprem importantes funções ecológicas em seu ambiente natural e respondem às mudanças no habitat 
em diversas escalas. Algumas espécies possuem alta tolerância a alterações ambientais, estabelecendo-se em 
ambientes modificados, enquanto outras são mais exigentes e só ocorrem em áreas com baixa ou nenhuma 
pressão antrópica (STOTZ et al., 1996). Estas características fazem com que a avaliação da riqueza, composição 
e características biológicas das espécies permitam que sejam aferidas informações sobre o habitat, tornando o 
diagnóstico uma ferramenta importante para avaliar a qualidade e possíveis distúrbios ambientais, sendo assim 
consideradas espécies bioindicadoras (PIRATELLI et al., 2008).  

Com registro para a área de estudo são apresentadas 11 espécies que indicam qualidade de habitat: picapauzinho-
de-coleira (Picumnus temminckii), pica-pau-dourado (Piculus aurulentus), pica-pau-rei (Campephilus robustus), 
borralhara (Mackenziaena severa), vira-folha (Sclerurus scansor), arapaçu-escamoso-do-sul (Lepidocolaptes 
falcinellus), cisqueiro (Clibanornis dendrocolaptoides), trepadorzinho (Heliobletus contaminatus) e o corocoxó 
(Carpornis cucullata), por serem as espécies que primeiro desaparecem frente a grandes perturbações antrópicas. 

As aves de rapina exercem papel chave no equilíbrio ecológico das áreas onde vivem. Por serem predadoras de 
topo de cadeia, exercem uma influência estabilizadora nos ecossistemas, controlando a população de presas, 
auxiliando na manutenção de altos índices de diversidade. Este grupo é considerado excelentes bioindicadores 
de alterações ambientais e da qualidade do hábitat devido a sua sensibilidade à contaminação na cadeia alimentar 
e a impactos antrópicos. Desta forma, a baixa riqueza de espécies rapinantes observada durante as amostragens, 
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em especial a ausência total de rapinantes de grande porte (acipitrídeos) pode-se considerar um indicador da 
qualidade ambiental. 

Não foram observadas espécies raras durante as campanhas de amostragem assim como os dados secundários 
não também não apresentam espécies raras. 

4.2.2.3.2.8. Considerações Finais sobre a Avifauna 

O processo de avaliação do estado de conservação das aves brasileiras apontou que as principais ameaças às 
populações de aves estão relacionadas à perda, fragmentação e/ou diminuição da qualidade dos habitats, 
associadas principalmente a atividades agropecuárias, seguidas pela expansão urbana, poluição industrial urbana 
e agrícola (agrotóxicos), queimadas, extração florestal e pela caça, pesca e captura (ICMBIO, 2018). Geralmente 
as espécies classificadas em algum nível de ameaça de extinção são exigentes quanto à seleção de habitats, 
necessitam de um ambiente relativamente preservado para suas relações ecológicas e tendem a ter alta 
sensibilidade a perturbações antrópicas (STOTZ, 1996).  

Em relação as espécies de provável ocorrência, compiladas através de dados secundários, destaca-se a gralha-
azul (Cyanocorax caeruleus), intimamente relacionadas com a Floresta Ombrófila Mista. A araponga (Procnias 
nudicollis) também é um excelente exemplo, uma vez que é um frugívoro de grande porte, que necessita de 
ambientes bem preservados (remanescentes e corredores florestais) com a presença de recursos alimentares 
(dieta específica), tanto durante o período reprodutivo, quanto durante os movimentos migratórios. As demais 
espécies incluídas nessa categoria são também associadas com ambientes florestais bem preservados, sendo 
algumas um pouco menos sensíveis aos impactos previstos pelo empreendimento.  

Dentre os grupos e/ou espécies com maior sensibilidade aos possíveis impactos causados pelo empreendimento, 
ou seja, alterações nos seus habitats naturais (perda ou fragmentação), redução da conectividade entre 
remanescentes e morte por atropelamento, destaca-se os passeriformes que ocorrem especificamente em 
subosque bem preservado, com pouca tolerância a ambientes alterados e de borda, pouco poder de dispersão e 
que evitam ambientes abertos, como por exemplo o tangará (Chiroxiphia caudata), registrado nas três Estações, 
e o capitão-castanho (Attila phoenicurus), registrado nas Estações 1 e 3.  

As espécies de aves que ocupam o subosque também estão entre os grupos com maior sensibilidade a 
atropelamentos, uma vez que ocupam preferencialmente os extratos baixos e médios dos remanescentes 
florestais. Com especial destaque para a sensibilidade a atropelamentos pode-se destacar as aves de hábitos 
noturno, em especial da Ordem Strigirformres (corujas, suindara e afins). Assim como aquelas espécies com pouca 
capacidade de voo, como saracuras (Rallidae) e jacus (gênero Penelope). Outro grupo que merece atenção em 
relação ao risco de atropelamento são os rapinantes, em especial as espécies que se alimentam de carniça como 
urubus (Cathartiformes) e o carcará (Caracara plancus). 

Até o momento foram registradas 19 espécies migratórias, majoritariamente espécies de hábitos florestais. Para 
a área de estudo são esperadas a ocorrência de 33 espécies migratórias sendo 21 de hábitos preferencialmente 
florestal. Destaca-se que 90% das espécies migratórias registradas são dependentes de ambientes florestais ou 
suas bordas. Contudo são espécies comuns com ampla distribuição geográfica e boa plasticidade ecológica. Deste 
grupo a espécie com maior sensibilidade a fragmentação é o capitão-castanho (Attila phoenicurus). 

Em relação as áreas amostradas, as mais importantes em termos ornitológicos, considerando a composição de 
espécies (riqueza, espécies ameaçadas e bioindicadoras), são as Estações 1 e 2. Estas áreas, apesar de estarem 
inseridas numa matriz bastante alterada/antropizada, ainda preservam populações ornitológicas importantes, ao 
longo da AE  
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4.2.2.3.2.9. Registros Fotográficos 

Figura 84: Cyanocorax chrysops – gralha-picaça 

 

Figura 85: Penelope obscura - jacuguaçu 

 

Figura 86: Cacicus chrysopterus - tecelão 
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Figura 87: Colaptes campestris - pica-pau-do-campo 

 

Figura 88: Myiothlypis leucoblephara - pula-pula-assobiador 

 

Figura 89: Phylloscartes ventralis - borboletinha-do-mato 
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Figura 90: Rupornis magnirostris - gavião carijó 

 

Figura 91: Serpophaga subcristata - alegrinho 

 

Figura 92: Setophaga pitiayumi - mariquita 
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Figura 93: Syrigma sibilatrix - maria-faceira 

 

Figura 94: Thamnophilus caerulescens - choca-da-mata 

 

4.2.2.3.3. MASTOFAUNA 

4.2.2.3.3.1. Fauna de provável ocorrência na Área de Estudo 

A listagem das espécies de provável ocorrência da Área de Estudo foi obtida através da compilação de quatro 
estudos conduzidos na região. São eles: Dias & Mikish (2006), estudo que objetivou inventariar a mastofauna dos 
remanescentes da Floresta Ombrófila Mista localizados na área da Embrapa Florestas, e os principais impactos 
que as espécies de mamíferos sofrem na área, criando subsídios para o seu manejo e conservação; D’Bastiani et 
al. (2018), que listam 28 espécies de médios e grande mamíferos terrestres na área de preservação REBIO das 
Araucárias, localizada a aproximadamente 100km da região metropolitana de Curitiba; Silva (2003) que estudou 
a dieta de corujas (Tyto furcata) no bairro Colônia Faria, onde foram encontrados fragmentos de pequenos 
mamíferos em suas egagrópilas; e o Estudo de Impacto Ambiental realizado para o Contorno Norte de Curitiba em 
2012, pela Consilliu, que registrou 16 espécies de mamíferos. 

Espécies consideradas de ocorrência improvável na área de estudo foram retiradas da listagem secundária. A 
partir destes estudos, a ocorrência de cerca de 35 espécies e 15 famílias de mamíferos é esperada para o 
município de Colombo/PR.
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Tabela 10. Listagem resumo das Referências Bibliográficas que compõem os Dados Secundários da Mastofauna para a Área de Estudo.  

ITEM  FONTE BIBLIOGRÁFICA  
TIPO DE 
ESTUDO  

PERÍODO DO ESTUDO LOCALIDADE ESFORÇO TOTAL/METODOLOGIA 
RIQUEZA TOTAL 

DO ESTUDO 

RIQUEZA 
CONSIDERADA 

PARA AE 

1 Dias & Mikish (2006) Artigo 
entre abril de 2003 e fevereiro 

de 2004 
Colombo/PR 

Transectos e análises de vestígios, 
pelos e carcaças 

27 espécies 27 espécies 

2 Silva (2003 TCC 
 entre agosto de 2002 ao fim de 

abril de 2003 
Colombo/PR Análise de egagrópilas de corujas 2 espécies 2 espécies 

3 D’Bastiani et al., 2018 Artigo outubro de 2012 a julho 2014 
Centro-sul  do 

Paraná  

Com 140 horas de busca ativa e 
172,800 horas de armadilhas 

fotográficas. 600 dias de esforço 
amostral 

32 espécies  32 espécies 

4 Consiliu (2012). EIA/RIMA duas campanhas em 2012 Colombo/PR 
Busca ativa, armadilhas de captura, 

armadilhas fotográficas e redes 
16 espécies 16 espécies 

Tabela 11. Lista de espécies de mamíferos de provável ocorrência para a área de estudo. Status de ameaça: VU=vulnerável; NT=quase ameaçada; LC= menor preocupação; NC=não 
consta; DD=dados insuficientes. Situação: E=Endêmico da Mata Atlântica; EX=exótica; R=rara; C=cinegética; S=interesse médico-sanitário. Referência: 1 = Dias & Mikish (2006), 2 = Silva 

(2003, 3 = D’Bastiani et al., 2018, 4 = Consiliu (2012). 

TÁXON NOME POPULAR 
HÁBITAT 

PREFERENCIAL 
STATUS DE CONSERVAÇÃO 

SITUAÇÃO 
REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS PR BR IUCN 

Didelphimorphia              

Didelphidae              

Didelphis albiventris gambá‐de‐orelhas‐brancas  generalista  LC  NC  LC    1,3,4 

Didelphis aurita gambá‐de‐orelhas‐pretas  florestas  LC  NC  LC    1,3 

Gracilinanus microtarsus cuíca  florestas  LC  NC  LC    1 

Primates              

Atelidae              

Alouatta guariba clamitans     NT  VU  LC  S  3 

Cingulata              
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TÁXON NOME POPULAR 
HÁBITAT 

PREFERENCIAL 
STATUS DE CONSERVAÇÃO 

SITUAÇÃO 
REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS PR BR IUCN 

Dasypodidae              

Cabassous tatouay tatu‐do‐rabo‐mole  florestas  LC  NC  LC  C  1,3 

Dasypus novemcinctus tatu‐galinha  florestas  LC  NC  LC  C  1,3,4 

Dasypus septemcinctus tatu‐mulita  florestas  LC  NC  LC    1,3 

Chirpoptera              

Phylostomidae              

Mimom bennetti morcego  florestas  LC  NC  LC    1 

Pygoderma bilabiatum morcego  florestas  LC  NC  LC    1 

Sturnira lilium morcego  florestas  LC  NC  LC    1,4 

Artibeus lituratus morcego  florestas  LC  NC  LC    1 

Molossidae              

Molossus molossus morcego  generalista  LC  NC  LC    1 

Vespertilionidae              

Eptesicus furinalis morcego    LC  NC  LC    4 

Histiotus velatus morcego  florestas  LC  NC  LC    1 

Myotis spp. morcego  florestas  LC  NC  LC    4 

Carnivora              

Felidae              

Leopardus guttulus gato‐do‐mato‐pequeno  florestas  VU  VU  VU    1,3 

Leopardus wiedii gato‐maracajá  florestas  VU  VU  NT    1,3 

Canidae              

Cerdocyon thous graxaim‐do‐mato  florestas  LC  NC  LC    1,3 

Mustelidae              
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TÁXON NOME POPULAR 
HÁBITAT 

PREFERENCIAL 
STATUS DE CONSERVAÇÃO 

SITUAÇÃO 
REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS PR BR IUCN 

Eira barbara irara  florestas  LC  NC  LC    1,3 

Galictis cuja furão  florestas  LC  NC  LC    1,3,4 

Procionidae              

Procyon cancrivorus mão‐pelada  florestas  LC  NC  LC    1,3 

Artiodactyla              

Cervidae              

Mazama nana veado‐vermelho  florestas  VU  VU  VU  C,R  1 

Mazama americana veado‐mateiro  florestas  DD  VU  DD  C  3 

Mazama gouazoubira veado‐catingueiro  florestas  DD  NC  LC  C  3 

Mazama spp. veado   florestas  LC  NC  LC  C  1,4 

Rodentia              

Sciuridae              

Guerlinguetus ingrami serelepe  florestas  LC  NC  LC    1,4 

Cricetidae              

Akodon spp. rato‐do‐chão  florestas  LC  NC  LC    1,2,4 

Oryzomys spp.* rato‐do‐mato  florestas  LC  NC  LC    1 

Euryoryzomys russatus rato‐do‐mato  florestas  LC  NC  LC    1 

Oligoryzomys spp. rato‐do‐arroz  florestas  LC  NC  LC    1 

Scapteromys tumidus rato‐do‐banhado  áreas úmidas  LC  NC  LC    1 

Caviidae              

Cavia aperea preá  florestas  LC  NC  LC    1,2,4 

Dasyprocta azarae cutia  florestas  LC  NC  LC    1 

Hydrochoerus hydrochaeris capivara  áreas úmidas  LC  NC  LC  C  3 
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TÁXON NOME POPULAR 
HÁBITAT 

PREFERENCIAL 
STATUS DE CONSERVAÇÃO 

SITUAÇÃO 
REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS PR BR IUCN 

Erethizontidae              

Sphiggurus villosus ouriço  florestas  LC  NC  LC    1,3 
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4.2.2.3.3.2. Fauna ocorrente na Área de Estudo 

A realização de duas campanhas de amostragem (Inverno/2021 e Primavera/2021) resultou em 31 registros, 
relativos a 14 taxa (12 espécies confirmadas e duas no nível de gênero), pertencentes a 6 famílias de mamíferos 
(Tabela 12).  

Os dados primários representam cerca de 40% da riqueza local esperada. Foram registradas essencialmente 
táxons comuns e generalistas como Dasypus spp. (tatus), Akodon spp., entre outras. As espécies mais abundantes 
foram o morcego Eptesicus furinalis (n=6) e o gambá Didelphis albiventris (n=5).  

A riqueza encontrada mostrou predominância de animais de pequeno porte, principalmente roedores e quirópteros, 
enquanto a representatividade dos demais grupos pode ser considerada baixa. Em linhas gerais a mastofauna 
inventariada é composta por mamíferos florestais e generalistas, com peso corporal menor que 100 gramas, 
hábitos crípticos, atividade noturna e predominantemente solitários. Tal predomínio é esperado visto que as 
Ordens Rodentia e Chiroptera configuram cerca de 68% das espécies esperadas para a Mata Atlântica (PAGLIA 
et al. 2012). 

Os morcegos mais abundantes, observados in loco, foram da espécie Eptesicus furinalis, que podem ser 
encontrados em uma variedade de habitats, incluindo abrigos em árvores e casas. São principalmente associados 
à habitats úmidos, mas também pode ocorrer em habitats mais seco. Os demais também apresentam 
características generalistas e até sinantrópicas, como Molossus spp. e Tadarida brasiliensis. 

Na região do estudo não foram registradas espécies de mamíferos de importância ecológica, bioindicadoras, 
ameaçadas, migratórias ou endêmicas. As espécies silvestres encontradas na região não apresentam 
vulnerabilidade direta à presença do empreendimento. Destaca-se a ausência carnívoros de médio e grande porte 
(Leopardus spp. - felinos), Cerdocyon thous (graxaim-do-mato), Eira barbara (irara) e Procyon cancrivorus (mão-
pelada), relativamente comuns em regiões de Mata Atlântica com certo nível de distúrbio e relatados em dados 
secundários da região.  

Além destes, importante relatar que o primata ameaçado Alouatta guariba clamitans (bugio) tem potencial 
ocorrência para a região. Os bugios são encontrados em fragmentos florestais remanescentes de todas as 
formações florestais naturais e habitam também florestas em regeneração e áreas próximas a centros urbanos 
(PRINTES et al., 2001). Os grupos podem vagar por longas distâncias, ocupando área de vida que pode chegar a 
mais de 40 ha, dependendo de diversos fatores como a densidade populacional, tamanho dos fragmentos, 
diversidade de espécies arbóreas, disponibilidade de alimento, ameaças, entre outros (BICCA-MARQUES, 2003). 

Como era esperado pelas características urbanas de boa parte da região de amostragem, houve diversos registros 
de espécies exóticas, domésticas e sinantrópicas como cães, gatos, cavalos, entre outros.  

De acordo com Baker et al. (2003) o decréscimo das populações de animais silvestres, nestas áreas periurbanas, 
está tão relacionado à predação por gatos domésticos, tanto quanto à redução e fragmentação de hábitat. Lepczyk 
et al. (2003) citam que os gatos domésticos ocupam o papel dos predadores naturais, gerando  competição por 
recursos. De qualquer maneira é provável que exista uma forte relação entre a extinção de espécies nativas pela 
introdução de espécies exóticas.
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Tabela 12: Espécies de mamíferos com registros primários na área de estudo. Status: LC= menor preocupação; NC=não consta. Situação: C=cinegética; S=interesse médico-sanitário. 
Tipo de registro: AF=armadilha fotográfica; CA=captura em armadilha; VI=visualização; VE=vestígios; BD=bat-detector. 

TÁXON NOME POPULAR 
HÁBITAT 

PREFERENCIAL 
STATUS DE CONSERVAÇÃO 

SITUAÇÃO 
ABUNDÂNCIA POR 

CAMPANHA ÁREA 
TIPO DE 

REGISTRO 
PR BR IUCN Inv. Pri. 

Didelphimorphia           
Didelphidae           
Didelphis albiventris gambá-de-orelhas-brancas generalista LC NC LC  2 3 1,2,3 AF 
Didelphis aurita gambá-de-orelhas-pretas florestas LC NC LC  1 1 2,3 CA 
Rodentia           
Cricetidae           
Akodon paranaensis rato-de-chão florestas LC NC LC  1 0 1 CA 
Akodon sp. rato-de-chão florestas LC NC LC  2 0 2 CA 
Oligoryzomys nigripes rato-do-arroz florestas LC NC LC  1 1 2 CA 
Sciuridae           
Guerlinguetus ingrami serelepe florestas LC NC LC  2 1 1 VI 
Cingulata           
Dasypodidae           
Dasypus sp. tatu florestas LC NC LC C 2 1 2,3 VE 
Chirpoptera           
Vespertilionidae           
Eptesicus furinalis morcego florestas LC NC LC  3 3 1,2 BD 
Lasiurus ega morcego florestas LC NC LC  1 0 1 BD 
Myotis riparius morcego florestas LC NC LC  1 0 2 BD 
Molossidae           
Molossus molossus morcego generalista LC NC LC  1 1 1 BD 
Molossus rufus morcego florestas LC NC LC  1 0 1 BD 
Nyctinomops laticaudatus morcego florestas LC NC LC  1 0 2 BD 
Tadarida brasiliensis morcego generalista LC NC LC  1 1 3 BD 
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4.2.2.3.3.3. Considerações sobre a Mastofauna 

Em ambientes urbanos e periurbanos, mamíferos silvestres se adaptam de maneiras distintas às alterações 
antrópicas, sendo que no geral apenas poucas espécies estabelecem populações em hábitats urbanizados.  

Os mais fortes efeitos da urbanização de áreas naturais para a fauna são a perda e fragmentação de hábitats e 
consequentemente o aumento de bordas (BAKER et al., 2003). A fragmentação altera a riqueza de espécies e as 
densidades populacionais de diferentes maneiras, elevando-as ou diminuindo-as. No caso de mamíferos de 
grande porte, em especial os carnívoros, a fragmentação deixa áreas que podem ser pequenas demais para 
manter uma população viável ou insuficientes para o território de um indivíduo (CROOKS, 2002;). Neste sentido, 
os felinos Leopardus guttulus (gato-do-mato-pequeno) e L. wiedii (gato-maracajá) citados por Dias & Mikich (2006) 
como possível ocorrência na área, presumivelmente não mantém populações na área de estudo. 

Das espécies encontradas durante as amostragens, aquelas mais sensíveis à presença do empreendimento 
(possibilidade de impacto negativo sobre populações) são Didelphis aurita (gambá-de-orelhas-pretas) e 
Guerlinguetus ingrami (serelepe) fortemente associados à habitats florestais.  

Além da expansão urbana, e em parte em decorrência desta, a fragmentação dos hábitats naturais na área de 
estudo acontece pela presença de rodovias e estradas, que cortam os remanescentes, lavouras, plantações de 
espécies florestais exóticas como Eucalyptus spp., Pinus spp. e Mimosa spp. e ainda linhas de transmissão de 
energia. A caça foi também um dos fatores de impacto identificados por meio de entrevistas com moradores locais, 
além da observação de vestígios dessa atividade ilegal dentro da área de estudo. De acordo com relatos, as 
espécies mais procuradas são Dasypus spp. (tatus), Dasyprocta azarae (cutia) e Mazama spp. (veados).   

Dentre as pressões a que estão submetidas, certamente a perda de hábitat é a que afeta a comunidade de maneira 
mais perceptível. Os fragmentos florestais são refúgios à grande parte da mastofauna, embora muitas vezes não 
apresentem capacidade de suporte para populações viáveis. Estes fragmentos são frequentemente utilizados por 
espécies com área de vida restrita e boa adaptação às perturbações antrópicas.  

Os fragmentos florestais remanescentes nas Estações 2 (UTM 22J 686671/7195276) e 3 (UTM 22J 
686802/7193175) são os ambientes com maior qualidade e estrutura na Área de Estudos e que, no entanto, sofrem 
grande pressão antrópica do seu entorno. O ambiente 2 está inserido em um mosaico de habitações da zona 
urbana, pequenos fragmentos florestais e propriedades rurais. Os ambientes 2 e 3 possuem uma tênue ligação 
entre si, áreas de pastejo e cultivo, pequenas manchas florestais, entremeadas por estruturas viárias e 
aglomerados populacionais.  

Figura 95: Localização dos remanescentes (2 e 3) com melhor estrutura (AID = linha branca). 
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O remanescente florestal presente na Estação 3, especificamente, enfrenta um processo acelerado de 
degradação devido à implantação de um distrito industrial em fase de supressão parcial de sua vegetação 
florestal (Figura 96). Adicionalmente, o remanescente é pressionado pelo crescimento dos bairros do 
entorno e pela presença da Rodovia Régis Bittencourt – BR116 contígua, ao sul.  

Figura 96. Realização de supressão da vegetação arbórea no remanescente localizado na Estação 3. 

 

4.2.2.3.3.4. Registros Fotográficos 

Figura 97: Captura de Didelphis aurita. 
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Figura 98: Indivíduo de Oligoryzomys nigripes capturado. 

 

Figura 99: Captura de Akodon sp. 
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Figura 100: Sonograma de Eptesicus furinalis.. 

 

Figura 31.Registro de Guerlinguetus ingrami  
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Figura 32. Oligoryzomys nigripes. 

 

Figura 33. Didelphis albiventris registrado por armadilha fotográfica. 

 

4.2.2.3.4. ICTIOFAUNA 

4.2.2.3.4.1. Fauna de provável ocorrência na Área de Estudo 

A área de influência está inserida na porção alta da bacia do rio Iguaçu, que se caracteriza pelo elevado grau de 
endemismos de peixes, apesar de não apresentar uma elevada diversidade de espécies quando comparada com 
outras bacias hidrográficas do Paraná (JÚLIO JÚNIOR et al., 1997).  

As principais drenagens presentes na área de estudo são o rio Palmital e o rio Canguiri, tributários dos rios Atuba 
e Iraí que, juntamente com os rios Iraí, Negro e da Várzea, formam o rio Iguaçú. 

Considerando esta região, os dados secundários foram levantados a partir de dois estudos: 

Ingenito et al. (2004), que realizou o levantamento das espécies ocorrentes no Alto Rio Iguaçu a partir de 
exemplares depositados na coleção ictiológica do Museu de História Natural Capão da Imbuia da Prefeitura 
de Curitiba (MHNCI). Em sua maioria os exemplares consultados foram coletados pelos próprios autores ao longo 
de anos de trabalho na região, incluído amostragem no rio Palmital. Foram relacionadas 41 espécies, distribuídas 
em 16 famílias. 



145 

 

 

O Estudo de Impacto Ambiental realizado para o licenciamento prévio do Contorno Norte de Curitiba em 2012, 
realizou amostragens em seis pontos na área de influência do presente estudo (CONSILIU, 2012). As amostragens 
foram realizadas em três campanhas, utilizando redes de espera (malhas de 2, 3, 4, 5, 6 cm entre nós opostos 
expostas por 6h/dia durante seis dias), redes de arrasto manual (com malha de 0,5 cm, sendo realizados três 
arrastos por ponto), tarrafa (malha de 1,5 cm, com cinco arremessos por ponto), puçá e peneira (malha de 1,5 cm, 
com 20 minutos de varredura por ponto) (CONSILIU, 2012). Neste estudo foram registradas 12 espécies, 
distribuídas em oito famílias. 

A revisão realizada para o levantamento de dados secundários indicou a possível ocorrência de 47 espécies para 
as drenagens da área de estudo. Destas 11 espécies são consideradas endêmicas da Bacia do Rio Iguaçu e 
quatro são exóticas (Tabela 13).  

Considerando o status de conservação destas espécies, observou-se que uma espécie (Glandulocauda 
melanopleura) consta como em perigo (EN) e duas (Rhamdiopsis moreirai e Cnesterodon carnegiei) como 
vulnerável (VU) no Livro Vermelho da fauna Ameaçada do Paraná (Mikich & Bérnils, 2004); uma (C. carnegiei) 
como vulnerável (VU) na Portaria nº 445, de 17 de dezembro de 2014 (MMA, 2014) e uma (Cyprinus carpio) como 
vulnerável (VU) lista da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) (Tabela 13). Salienta-se, 
contudo, que a carpa-comum, C. carpio, exótica no Brasil e que se encontra em vulnerabilidade em seu ambiente 
natural no continente europeu. 
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Tabela 13: Lista de espécies de peixes com provável ocorrência na área do estudo (dados secundários). Referência: 1 = Ingenito et al., 2004, 2= Consiliu, 2012. 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR REFERÊNCIA ESPÉCIE ENDÊMICA ESPÉCIE EXÓTICA 
STATUS DE CONSERVAÇÃO 

IUCN (2021) MMA (2014) PR (2004) 

Cyprinidae Cyprinus carpio  carpa 1  X VU   

Cobitidae Misgurnus anguillicaudatus  peixe-cobra 1  X LC   

Crenuchidae Characidium aff. zebra  canivete 1      

Characidae Glandulocauda melanopleura  lambari 1 X    EN 

Characidae Mimagoniates microlepis  piaba 1, 2      

Characidae Astyanax altiparanae  lambari 1      

Characidae Astyanax bifasciatus lambari 2 X     

Characidae Astyanax serratus lambari 2 X     

Characidae Astyanax dissimilis lambari 2      

Characidae Astyanax sp. B  lambari 1      

Characidae Astyanax sp. C  lambari 1      

Characidae Astyanax sp. D  lambari 1      

Characidae Astyanax sp. E  lambari 1      

Characidae Astyanax sp. n.  lambari 1      

Characidae Bryconamericus sp. B lambari 1      

Characidae Hyphessobrycon bifasciatus  tetra-amarelo 1      

Characidae Hyphessobrycon griemi  tetra-engraçadinho 1      

Characidae Hyphessobrycon reticulatus  lambari 1      

Characidae Oligosarcus longirostris  tambicu 1 X  LC   

Erythrinidae Hoplias aff. malabaricus  traira 1, 2      

Gymnotidae Gymnotus aff. carapo  peixe-espada 1      

Heptapteridae Heptapterus stewarti bagre-de-pedra 1 X     

Heptapteridae Rhamdia quelen  jundiá 1, 2   LC   
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR REFERÊNCIA ESPÉCIE ENDÊMICA ESPÉCIE EXÓTICA 
STATUS DE CONSERVAÇÃO 

IUCN (2021) MMA (2014) PR (2004) 

Heptapteridae Rhamdiopsis moreirai  mandizinho 1     VU 

Clariidae Clarias gariepinus  bagre-africano 1  X LC   

Trichomycteridae Trichomycterus castroi  candiru 1, 2 X     

Trichomycteridae Trichomycterus davisi  candiru 1      

Trichomycteridae Trichomycterus naipi  candiru 1 X     

Trichomycteridae Trichomycterus sp. 4 candiru 1      

Callichthyidae Callichthys callichthys  tambuatá 1      

Callichthyidae Hoplosternum littorale tamoatá 1      

Callichthyidae Corydoras ehrhardti  limpa-vidro 1, 2   LC   

Callichthyidae Corydoras paleatus  limpa-vidro 1      

Loricariidae Ancistrus abilhoai cascudo 2 X     

Loricariidae Ancistrus sp.  cascudo 1      

Loricariidae Hypostomus derbyi  cascudo 1 X     

Loricariidae Rineloricaria sp. cascudo-viola 1, 2      

Anablepidae Jenynsia eigenmanni  barrigudinho 1 X  LC   

Poeciliidae Cnesterodon carnegiei  barrigudinho 1 X   VU VU 

Poeciliidae Phallocerus harpagos barrigudinho 2      

Poeciliidae Phalloceros sp. V  barrigudinho 1      

Synbranchidae Synbranchus marmoratus  muçum 1   LC   

Cichlidae Cichlasoma facetum  acará 1      

Cichlidae Cichlasoma cf. paranaense acará 2      

Cichlidae Geophagus brasiliensis  cará 1, 2      

Cichlidae Tilapia rendalli  tilápia 1   LC   

Centrarchidae Micropterus salmoides  black-bass 1  X LC   
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4.2.2.3.4.2. Fauna ocorrente na Área de Estudo 

Com a realização de duas campanhas de amostragem da ictiofauna, foram capturados 499 indivíduos, distribuídos 
em oito espécies e seis famílias (Tabela 14).  

A espécie mais abundante nas amostragens foi Phallocerus harpagus com 481 indivíduos, seguida por Coridoras 
ehrhardti com oito indivíduos (Figura 101 e Figura 102). 

Figura 101: Indivíduo de Phallocerus harpagus, barrigudinho. 

 

Figura 102: Indivíduo de Coridoras ehrhardti, limpa-vidro. 

 

O ponto 5 apresentou a maior riqueza de espécies, o que pode ser atribuído principalmente a sua maior 
complexidade estrutural (presença de poços e corredeiras) e mata ciliar mais bem preservada, quando comparado 
com os demais pontos amostrados (Tabela 14). 

A espécie mais abundante nas amostragens, P. harpagus, é comumente abundante em riachos urbanos (SILVA, 
2018). Por ser uma espécie generalista, bastante tolerante a variações de habitat e que utiliza o estrato superficial 
da coluna d´água, P. harpagus facilmente estabelece grandes populações em locais degradados (CRUZ et al., 
2013). Outras espécies da família Poeciliidae possuem as mesmas características ecológicas, tornando os 
poecilídeos bons indicadores da qualidade de habitat de riachos (DAGA et al., 2012). De fato, estudos sobre a 
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qualidade da água na sub-bacia do rio palmital e região constatam um aporte alóctone considerável de poluentes, 
principalmente oriundos do esgoto doméstico (SORANSA, 2004; KRAMER, 2012). 

Nenhuma das espécies registradas nas amostragens figura nas listas de espécies ameaçadas consideradas neste 
estudo (IUCN, MMA e PR). Contudo a análise dos dados secundários indica a potencial ocorrência de Rhamdiopsis 
moreirai (VU na lista do PR) na região, uma vez que foi registrado em uma nascente na bacia do rio Palmital por 
V. Abilhoa e A.R. Schwarz (INGENITO et al., 2004).
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Tabela 14: Lista de espécies registradas nas amostragens., com respectivas abundâncias. 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 

PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 PONTO 4 PONTO 5 

CP 1 CP 2 CP 1 CP 2 CP 1 CP 2 CP 1 CP 2 CP 1 CP 2 

Characidae Hyphessobrycon reticulatus lambari       3    
Characidae Astyanax serratus lambari         1  
Heptapteridae Rhamdia quelen jundiá         1  
Trichomycteridae Trycomycterus spp candiru         2  
Trichomycteridae Trycomicterus sp. 4* candiru         1  
Callichthyidae Coridoras ehrhardti limpa-vidro     1  3 4   
Poeciliidae Phallocerus harpagus barrigudinho   61 7 9 1 260 121  22 

Cichlidae Geophagus brasiliensis cará         2  
Abundância    61 7 10 1 266 125 7 22 

Riqueza    1 1 2 1 3 2 5 1 
* apud Ingenito et al. 2004 
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4.2.2.3.4.3. Considerações sobre a ictiofauna 

As espécies registradas nas amostragens são de ocorrência comum em rios e arroios de pequeno porte sujeitos 
a pressões antrópicas.  

Considerando que os cursos d’água da região já se encontram em uma matriz urbana, julga-se viável a 
implantação do empreendimento desde que sejam tomados cuidados na fase de projeto e construção para 
minimizar as alterações nos cursos d’água e suas margens, uma vez que estes já sofrem uma elevada pressão 
antrópica.  

4.2.2.3.4.4. Registros Fotográficos 

Figura 103: Trecho do rio Canguiri no ponto de amostragem 1. 

 
Figura 104: Leito do rio Palmital no ponto de amostragem 2. 
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Figura 105: Arroio amostrado no ponto 5. 

 
Figura 106: Indivíduo de Hyphessobrycon reticulatus, lambari. 

 
Figura 107: Indivíduo de Astyanax serratus, lambari. 
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Figura 108: Indivíduo de Geophagus brasiliensis, cará. 

 
Figura 109: Indivíduo de Rhamdia quelen, jundiá. 

 
Figura 110: Indivíduo de Trycomicterus sp. 4, candiru. 
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4.2.2.3.5. HYMENOPTERA – ABELHAS NATIVAS 

A ordem Hymenoptera contém cerca de 130 mil espécies descritas, sendo composta pelas vespas, formigas e 
abelhas (MELO et al., 2012). Estas formam um grupo monofilético (uma única origem), sendo classificadas em 
apenas uma família de acordo com Melo & Gonçalves (2005): Apidae (superfamília Apoidea). No Brasil existem 
representantes de cinco subfamílias: Andreninae, Apinae, Colletinae, Halictinae e Megachilinae. As abelhas 
compõem um dos maiores grupos dentro da ordem Hymenoptera, com mais de 20 mil espécies descritas, sendo 
que 1.905 destas se distribuem no Brasil (DISCOVER LIFE, 2021). Porém, como existem muitas espécies ainda 
não descritas, estimativas de Silveira et al. (2002) indicam que a fauna brasileira deva possuir ao menos três mil 
espécies. 

Em ambientes tropicais, cerca de 94% das plantas com flores dependem da polinização mediada por animais, 
sendo que as abelhas compõem a parcela mais expressiva desta comunidade (OLLERTON et al., 2011; KREMEN, 
2018). Isso ocorre pois, dentre os insetos, seus imaturos são os únicos que precisam ser alimentados 
exclusivamente com uma mistura de pólen e néctar (MELO et al., 2012). Devido à esta dependência, a riqueza e 
a diversidade das abelhas estão estreitamente relacionadas às mudanças e interferências na vegetação, o que as 
configura como um grupo chave para estudos de biodiversidade, bem como de impacto ambiental (OVERAL, 2001; 
REYES-NOVELO et al., 2009). 

A maioria das abelhas são solitárias, nidificam no solo e não produzem mel (MICHENER, 2007). Os únicos 
representantes nativos que possuem colônias perenes e produzem mel são os Meliponini (Apinae), conhecidos 
como abelhas sem ferrão. É importante ressaltar que este grupo, apesar de apresentarem uma alta abundância, 
possuem uma riqueza extremamente baixa em relação às demais abelhas, principalmente no sul do país, com 
proporções entre 3 a 5% da riqueza total em levantamentos realizados no Paraná (SILVEIRA et al., 2002; 
MARTINS et al., 2013; CARDOSO & GONÇALVES, 2018). Com relação às demais abelhas que produzem mel, 
Apis mellifera Linnaeus, 1758 é a única representante da tribo Apini no Brasil, sendo uma espécie exótica trazido 
para o país em 1956 que se espalhou para praticamente todo o continente (SCHNEIDER et al., 2004). 

Dentre as espécies de abelhas que mais diminuem sua riqueza em ambientes urbanos encontram-se, em ordem 
de importância, as que coletam óleo floral de plantas específicas para a alimentação dos seus imaturos, as 
especialistas (que coletam pólen de uma gama restrita de plantas para alimentação dos seus imaturos) e as que 
nidificam no solo (MICHENER, 2007; GRAF 2020). Nem todas as abelhas que nidificam no solo são especialistas 
e coletoras de óleo floral, mas o inverso é verdadeiro para praticamente todo o grupo. 

A Floresta Atlântica é considerada um hotspot mundial de biodiversidade (MITTERMEIER et al., 2005), apesar 
disso, é o bioma com maior número de espécies continentais de invertebrados ameaçados de extinção (198 
espécies), seguida pelo Cerrado (67 espécies) e pela Caatinga (23 espécies) (ICMBIO, 2018).  

4.2.2.3.5.1. Fauna de provável ocorrência na Área de Estudo 

A melissofauna de Curitiba é a mais bem amostrada dentre todos os municípios brasileiros, com estudos 
sistematizados desde a década de 1960. Porém, a lista de dados secundários deste estudo foi gerada a partir dos 
três grandes levantamentos mais recentes realizados na região a partir de 2004. Estes trabalhos foram executados 
em Curitiba e São José dos Pinhais. Não existem levantamentos de abelhas realizados especificamente para a 
cidade de Colombo. Não foram incluídos na lista deste estudo levantamentos pretéritos pois, devido à intensa 
urbanização que ocorreu na região, muitas espécies que ocorriam a mais de vinte anos atrás e que não foram 
registradas nos estudos mais recentes, possuem baixa probabilidade de estarem ocorrendo atualmente na área 
de influência deste estudo. Porém, alguns destes registros mais antigos serão discutidos ao longo deste trabalho. 

A partir dos dados secundários levantados (Tabela 15) foram catalogadas as espécies de abelha com provável 
ocorrência para a área de estudo. As morfoespécies registradas nestes levantamentos não foram consideradas 
pois não é possível compará-las entre estudos diferentes. Segue abaixo informações sobre cada estudo, 
considerando as morfoespécies coletadas em cada um: 

MARTINS et al. (2013): levantamento de espécies de abelhas no Aeroporto Internacional Afonso Pena, localizado 
no município de São José dos Pinhais (PR). As coletas foram realizadas durante 2004 e 2005 com rede 
entomológica, totalizando 131 espécies. 
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CARDOSO & GONÇALVES (2018): levantamento de espécies de abelhas no Campus Jardim Botânico da 
Universidade Federal do Paraná, localizado no município de Curitiba (PR). As coletas foram realizadas durante o 
ano de 2015 com rede entomológica, totalizando 63 espécies. 

GRAF (2020): levantamento de espécies de abelhas ao longo de dez áreas na cidade de Curitiba (PR). As coletas 
foram realizadas durante o ano de 2017 e 2018 com rede entomológica, totalizando 288 espécies. 

Foram registradas ao todo 214 espécies de abelhas com potencial ocorrência para a região (Tabela 16). 

Tabela 15: Estudos utilizados como referência para a lista secundária das espécies de abelhas com a localização 
em que o estudo foi realizado, o período, o método e a riqueza de espécies detectada. 

REFERÊNCIA LOCALIZAÇÃO PERÍODO MÉTODOS RIQUEZA 

MARTINS et al. (2013) São José dos Pinhais (PR) 2004 a 2005 rede entomológica 131 espécies 

CARDOSO & GONÇALVES 
(2018) 

Curitiba (PR) 2015 rede entomológica 63 espécies 

GRAF (2020) Curitiba (PR) 2017 e 2018 rede entomológica 288 espécies 
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Tabela 16 - Lista das espécies de abelhas com seus respectivos nomes comuns, campanha e pontos de amostragem, cidade onde foi coletada, método utilizado e grau de ameaça. 

SUBFAMÍLIA TRIBO ESPÉCIE NOME COMUM LOCALIDADE MÉTODO 

GRAU DE 
AMEAÇA 

BR PR 

Andreninae Calliopsini Acamptopoeum prinii (Holmberg, 1884)  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Andreninae Calliopsini 
Callonychium (Callonychium) petuniae Cure & 
Wittmann, 1990 

 Curitiba 
rede entomológica e 

prato branco 
  

Andreninae Protandrenini Anthrenoides admirabilis Urban, 2005  Curitiba rede entomológica   

Andreninae Protandrenini Anthrenoides alvarengai Urban, 2007  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Andreninae Protandrenini Anthrenoides antonii Urban, 2005  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Andreninae Protandrenini Anthrenoides araucariae Urban, 2005   Curitiba rede entomológica   

Andreninae Protandrenini Anthrenoides corrugatus Urban, 2005  Curitiba rede entomológica   

Andreninae Protandrenini Anthrenoides elegantulus Urban, 2005  São José dos Pinhais rede entomológica   

Andreninae Protandrenini Anthrenoides larocai Urban, 2005  São José dos Pinhais rede entomológica   

Andreninae Protandrenini Anthrenoides meridionalis (Schrottky, 1906)  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Andreninae Protandrenini Anthrenoides ornatus Urban, 2005  Curitiba rede entomológica   

Andreninae Protandrenini Anthrenoides paolae Urban, 2005  Curitiba rede entomológica   

Andreninae Protandrenini Anthrenoides petuniae Urban, 2005  Curitiba rede entomológica   

Andreninae Protandrenini Anthrenoides rodrigoi Urban, 2005  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Andreninae Protandrenini Cephalurgus anomalus Moure & Lucas de 
Oliveira, 1962 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Andreninae Protandrenini Psaenythia annulata Gerstaecker 1868  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   



157 

 

 

SUBFAMÍLIA TRIBO ESPÉCIE NOME COMUM LOCALIDADE MÉTODO 

GRAU DE 
AMEAÇA 

BR PR 

Andreninae Protandrenini Psaenythia bergii Holmberg 1884  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Andreninae Protandrenini Psaenythia capito Gerstaecker, 1868  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Andreninae Protandrenini Psaenythia collaris Schrottky, 1906  Curitiba, São José dos Pinhais 
rede entomológica e 

prato azul 
  

Andreninae Protandrenini Psaenythia quadrifasciata Friese, 1908  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Andreninae Protandrenini Rhophitulus politus (Schlindwein & Moure, 
1998) 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Apini Apis mellifera Linnaeus, 1758 abelha-africana Curitiba, São José dos Pinhais visualização   

Apinae Bombini 
Bombus (Fervidobombus) morio (Swederus, 
1787) mamangava Curitiba, São José dos Pinhais 

rede entomológica e 
prato amarelo 

  

Apinae Bombini 
Bombus (Fervidobombus) pauloensis Friese, 
1913 mamangava Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Centridini Centris (Centris) varia (Erichson, 1849)  Curitiba rede entomológica   

Apinae Centridini Centris (Hemisiella) tarsata Smith, 1874  Curitiba rede entomológica   

Apinae Centridini 
Centris (Hemisiella) trigonoides Lepeletier, 
1841 

 Curitiba rede entomológica   

Apinae Centridini Centris (Melacentris) cfr. lateritia Friese, 1899   Curitiba rede entomológica   

Apinae Emphorini Melitoma segmentaria (Fabricius, 1804)  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Emphorini Ptilothrix relata (Holmberg, 1903)  Curitiba rede entomológica   

Apinae Eucerini Gaesischia (Gaesischia) fulgurans (Holmberg, 
1903) 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   
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SUBFAMÍLIA TRIBO ESPÉCIE NOME COMUM LOCALIDADE MÉTODO 

GRAU DE 
AMEAÇA 

BR PR 

Apinae Eucerini 
Gaesischia (Gaesischia) undulata Urban, 
1989 

 Curitiba rede entomológica   

Apinae Eucerini 
Gaesischia (Gaesischiopsis) aurea Urban, 
1968 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Eucerini 
Gaesischia (Gaesischiopsis) flavoclypeata 
Michener, LaBerge & Moure, 1955 

 São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Eucerini Melissodes (Ecplectica) nigroaenea (Smith, 
1854) 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Eucerini Melissoptila aureocincta Urban, 1968  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Eucerini Melissoptila buzzii Urban, 1998  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Eucerini Melissoptila cnecomala (Moure, 1944)  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Eucerini Melissoptila fiebrigi Brèthes, 1909  Curitiba rede entomológica   

Apinae Eucerini Melissoptila larocai Urban, 1998  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Eucerini 
Melissoptila minarum (Bertoni & Schorottky, 
1910) 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Eucerini Melissoptila paraguayensis (Brèthes, 1909)  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Eucerini Melissoptila richardiae Bertoni & Schrottky, 
1910 

 São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Eucerini Melissoptila setigera Urban, 1998  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Eucerini Melissoptila similis Urban, 1988  São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Eucerini Melissoptila thoracica (Smith, 1854)  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   
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SUBFAMÍLIA TRIBO ESPÉCIE NOME COMUM LOCALIDADE MÉTODO 

GRAU DE 
AMEAÇA 

BR PR 

Apinae Eucerini 
Melissoptila vulpecula Bertoni & Schrottky, 
1910 

 São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Eucerini Peponapis fervens (Smith, 1879)  Curitiba rede entomológica   

Apinae Eucerini Thygater (Nectarodiaeta) paranaensis Urban, 
1967  

 Curitiba rede entomológica   

Apinae Eucerini 
Thygater (Nectarodiaeta) sordidipenis Moure, 
1941 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Eucerini Thygater (Thygater) analis (Lepeletier, 1841)  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Euglossini Eulaema (Apeulaema) nigrita Lepeletier, 1841  Curitiba rede entomológica   

Apinae Exomalopsini 
Exomalopsis (Diomalopsis) bicellularis 
Michener & Moure, 1957 

 Curitiba rede entomológica   

Apinae Exomalopsini 
Exomalopsis (Exomalopsis) analis Spinola 
1853 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Exomalopsini 
Exomalopsis (Exomalopsis) vernoniae 
Schrottky, 1909 

 Curitiba rede entomológica   

Apinae Exomalopsini 
Exomalopsis (Phanomalopsis) aureosericea 
Friese, 1899 

 Curitiba rede entomológica   

Apinae Exomalopsini Exomalopsis (Phanomalopsis) perikalles 
Silveira & Almeida, 2009 

 São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Exomalopsini Exomalopsis (Phanomalopsis) trifasciata 
Brèthes, 1910 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Isepeolini Isepeolus viperinus (Holmberg, 1886)  Curitiba rede entomológica   
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SUBFAMÍLIA TRIBO ESPÉCIE NOME COMUM LOCALIDADE MÉTODO 

GRAU DE 
AMEAÇA 

BR PR 

Apinae Meliponini Lestrimelitta sulina Marchi & Melo, 2006 abelha-limão Curitiba rede entomológica   

Apinae Meliponini Melipona (Eomelipona) bicolor Lepeletier, 
1836 

guaraipo Curitiba rede entomológica  EN 

Apinae Meliponini Melipona (Eomelipona) marginata Lepeletier, 
1836 

manduri Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Meliponini 
Melipona (Melipona) quadrifasciata 
Lepeletier, 1836 

mandaçaia Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Meliponini 
Melipona (Michmelia) scutellaris Latreille, 
1811 

uruçu-
nordestina 

Curitiba rede entomológica EN  

Apinae Meliponini 
Nannotrigona testaceicornis (Lepeletier, 
1836) iraí Curitiba rede entomológica   

Apinae Meliponini Paratrigona subnuda Moure, 1947 jataí-da-terra Curitiba rede entomológica   

Apinae Meliponini Partamona helleri (Friese, 1900) boca-de-sapo Curitiba rede entomológica   

Apinae Meliponini Plebeia droryana (Friese, 1900) mirim-droriana Curitiba rede entomológica   

Apinae Meliponini Plebeia emerina (Friese, 1900) mirim-emerina Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Meliponini Plebeia remota (Holmberg, 1903) mirim-guaçu Curitiba rede entomológica   

Apinae Meliponini Scaptotrigona bipunctata (Lepeletier, 1836) tubuna Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Meliponini Scaptotrigona postica (Latreille, 1807) mandaguari Curitiba rede entomológica   

Apinae Meliponini 
Schwarziana quadripunctata (Lepeletier, 
1836) guiruçu Curitiba rede entomológica  VU 

Apinae Meliponini Tetragonisca angustula (Latreille, 1811) jataí-verdadeira São José dos Pinhais rede entomológica   
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SUBFAMÍLIA TRIBO ESPÉCIE NOME COMUM LOCALIDADE MÉTODO 

GRAU DE 
AMEAÇA 

BR PR 

Apinae Meliponini Tetragonisca fiebrigi (Schwarz, 1938) jataí-da-terra Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Meliponini Trigona spinipes (Fabricius, 1793) irapuá Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Nomadini Leiopodus lacertinus Smith, 1854  Curitiba rede entomológica   

Apinae Nomadini Pseudepeolus angustatus (Moure, 1954)  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Nomadini Trophocleptria variolosa Holmberg, 1886  Curitiba rede entomológica   

Apinae Osirini Parepeolus minutus Roig-Alsina, 1989  Curitiba rede entomológica   

Apinae Tapinotaspidini Arhysoceble picta (Friese, 1899)  São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Tapinotaspidini Lanthanomelissa betinae Urban, 1995  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Tapinotaspidini Lanthanomelissa clementis Urban, 1995  São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Tapinotaspidini Lophopedia nigrispinis (Vachal, 1909)  Curitiba rede entomológica   

Apinae Tapinotaspidini Lophopedia pygmaea (Schrottky, 1902)  Curitiba 
rede entomológica e 

prato branco 
  

Apinae Tapinotaspidini Monoeca xanthopyga Harter-Marques, Cunha 
& Moure, 2001 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Tapinotaspidini Paratetrapedia fervida (Smith, 1879)  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Tetrapediini Tetrapedia diversipes Klug, 1810  Curitiba rede entomológica   

Apinae Xylocopini Ceratina (Ceratinula) melanochroa (Moure, 
1941) 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Xylocopini Ceratina (Ceratinula) oxalidis Schrottky, 1907  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   
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SUBFAMÍLIA TRIBO ESPÉCIE NOME COMUM LOCALIDADE MÉTODO 

GRAU DE 
AMEAÇA 

BR PR 

Apinae Xylocopini Ceratina (Ceratinula) sclerops Schrottky, 1907  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Xylocopini Ceratina (Crewella) asuncionis Strand, 1910  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Xylocopini Ceratina (Crewella) rupestris Holmberg, 1884  São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Xylocopini 
Ceratina (Neoclavicera) asunciana Strand, 
1910 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Xylocopini Ceratina (Neoclavicera) richardsoniae 
Schrottky, 1909 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica e 
prato branco 

  

Apinae Xylocopini Ceratina (Neoclavicera) subcarinata Roig-
Alsina, 2013 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Xylocopini 
Ceratina (Neoclavicera) umbricosta Roig-
Alsina, 2013 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Xylocopini 
Ceratina (Rhysoceratina) canaliculata Roig-
Alsina, 2016 

 Curitiba rede entomológica   

Apinae Xylocopini 
Ceratina (Rhysoceratina) stilbonota Moure, 
1941 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Xylocopini 
Ceratina (Rhysoceratina) volitans Schrottky, 
1907 

 Curitiba rede entomológica   

Apinae Xylocopini Xylocopa (Neoxylocopa) augusti Lepeletier, 
1841 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Xylocopini Xylocopa (Neoxylocopa) frontalis (Olivier, 
1789) 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Apinae Xylocopini Xylocopa (Stenoxylocopa) artifex Smith, 1874  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   
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SUBFAMÍLIA TRIBO ESPÉCIE NOME COMUM LOCALIDADE MÉTODO 

GRAU DE 
AMEAÇA 

BR PR 

Colletinae Colletini Colletes argentinus Friese, 1908  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Colletinae Colletini Colletes michenerianus Moure, 1956  São José dos Pinhais rede entomológica   

Colletinae Colletini Colletes rugicollis Friese, 1900  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Colletinae Hylaeini 
Hylaeus (Hylaeopsis) cecidonastes Moure, 
1972 

 Curitiba rede entomológica  EN 

Colletinae Neopasephaeini Belopria zonata Moure, 1956  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Colletinae Neopasephaeini Bicolletes tauraphilus Laroca & Almeida, 2005  Curitiba rede entomológica   

Colletinae Neopasephaeini Ctenosibyne cingulata (Moure, 1956)  Curitiba rede entomológica   

Colletinae Neopasephaeini Eulonchopria psaenythioides Brèthes, 1909  Curitiba rede entomológica   

Colletinae Neopasephaeini Perditomorpha leaena (Vachal, 1909)  São José dos Pinhais rede entomológica   

Colletinae Neopasephaeini Tetraglossula anthracina (Michener, 1989)  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Colletinae Xeromelissini 
Chilicola (Prosopoides) cfr. prosopoides 
(Ducke, 1907) 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini 
Augochlora (Augochlora) caerulior Cockerell, 
1900 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini 
Augochlora (Augochlora) cydippe (Schrottky, 
1910) 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Augochlora (Augochlora) daphnis Smith, 1853  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini 
Augochlora (Augochlora) nausicaa (Schrottky, 
1909) 

 Curitiba rede entomológica   
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GRAU DE 
AMEAÇA 

BR PR 

Halictinae Augochlorini 
Augochlora (Augochlora) perimelas Cockerell, 
1900 

 Curitiba rede entomológica   

Halictinae Augochlorini 
Augochlora (Augochlora) phoemonoe  
(Schrottky, 1909) 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini 
Augochlora (Augochlora) seitzi Cockerell, 
1929 

 Curitiba rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Augochlora (Oxystoglossella) iphigenia 
Holmberg, 1886 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica e 
prato branco 

  

Halictinae Augochlorini Augochlora (Oxystoglossella) morrae (Strand, 
1910) 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Augochlorella acarinata Coelho, 2004  Curitiba rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Augochlorella ephyra (Schrottky, 1910)  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Augochlorella iopoecila Moure, 1950  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Augochlorella urania (Smith, 1853)  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Augochloropsis (Augochloropsis) 
brachycephala Moure, 1943 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini 
Augochloropsis (Augochloropsis) liopelte 
(Moure, 1940) 

 São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini 
Augochloropsis (Glyptobasia) chloera (Moure, 
1940) 

 Curitiba rede entomológica   

Halictinae Augochlorini 
Augochloropsis (Paraugochloropsis) anisitsi 
(Schrottky, 1908) 

 São José dos Pinhais rede entomológica   
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Halictinae Augochlorini 
Augochloropsis (Paraugochloropsis) cleopatra 
(Schrottky, 1902) 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini 
Augochloropsis (Paraugochloropsis) iris 
(Schrottky, 1902) 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini 
Augochloropsis (Paraugochloropsis) multiplex 
(Vachal, 1903) 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Augochloropsis (Paraugochloropsis) sparsilis 
(Vachal, 1903) 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Augochlropsis (Paraugochloropsis) cupreola 
(Cockerell, 1900) 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Ceratalictus clonius (Brèthes, 1909)  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Ceratalictus psoraspis (Vachal, 1911)  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Corynurella cognata Gonçalves, 2010  São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Halictillus loureiroi (Moure, 1941)  Curitiba rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Megommation insigne (Smith, 1853)  Curitiba rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Neocorynura aenigma (Gribodo, 1894)  São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Neocorynura atromarginata (Cockerell, 1901)  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Neocorynura codion (Vachal, 1904)  Curitiba rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Neocorynura dilutipes (Vachal, 1904)  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Neocorynura hebe Gonçalves, 2019  Curitiba rede entomológica   
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Halictinae Augochlorini Neocorynura iopodion (Vachal, 1904)  Curitiba rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Neocorynura laevistriata Gonçalves, 2019  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Neocorynura roxane (Schrottky, 1909)  Curitiba rede entomológica   

Halictinae Augochlorini 
Paroxystoglossa andromache (Schrottky, 
1909) 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Paroxystoglossa brachycera Moure, 1960  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Paroxystoglossa jocasta (Schrottky, 1910)  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Paroxystoglossa spiloptera Moure, 1960  Curitiba rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Pseudaugochlora graminea (Fabricius, 1804)  Curitiba rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Pseudaugochlora indistincta Almeida, 2008  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Rhectomia pumilla Moure, 1947  Curitiba rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Rhinocorynura vernoniae (Schrottky, 1914)  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Rhinocorynura viridis Gonçalves & Melo 2012  São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Augochlorini Thectochlora alaris (Vachal, 1904)  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Caenohalictini 
Agapostemon (Notagapostemon) 
semimelleus Cockerell, 1900 

 Curitiba rede entomológica   

Halictinae Caenohalictini Caenohalictus palumbes (Vachal, 1903)  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Caenohalictini Caenohalictus curticeps (Vachal, 1903)  Curitiba rede entomológica   

Halictinae Caenohalictini Caenohalictus incertus (Schrottky, 1902)   Curitiba rede entomológica   
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Halictinae Caenohalictini Caenohalictus palumbes (Vachal, 1903)  Curitiba rede entomológica   

Halictinae Caenohalictini Caenohalictus tesselatus (Moure, 1940)  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Caenohalictini Habralictus canaliculatus Moure, 1941  Curitiba rede entomológica   

Halictinae Caenohalictini Habralictus macrospilophorus Moure, 1941  Curitiba rede entomológica   

Halictinae Caenohalictini Oragapostemon divaricatus (Vachal, 1904)  Curitiba rede entomológica   

Halictinae Caenohalictini 
Pseudagapostemon (Neagapostemon) 
cyanomelas Cure, 1989 

 Curitiba rede entomológica   

Halictinae Caenohalictini 
Pseudagapostemon (Pseudagapostemon) 
cyaneus Moure & Sakagami, 1984 

 São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Caenohalictini Pseudagapostemon (Pseudagapostemon) 
pruinosus Moure & Sakagami, 1984 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Halictini Dialictus anisitsianus (Strand, 1910)  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Halictini Dialictus autranellus (Vachal, 1904)  São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Halictini Dialictus bruneriellus (Cockerell, 1918)  São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Halictini Dialictus nanus (Smith, 1879)  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Halictini Dialictus opacus (Moure, 1940)  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Halictini Dialictus phaedrus (Schrottky, 1910)  Curitiba rede entomológica   

Halictinae Halictini Dialictus rostratus (Moure, 1947)  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Halictinae Sphecodini Microsphecodes russeiclypeatus (Sakagami & 
Moure, 1962) 

 Curitiba rede entomológica   
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SUBFAMÍLIA TRIBO ESPÉCIE NOME COMUM LOCALIDADE MÉTODO 

GRAU DE 
AMEAÇA 

BR PR 

Halictinae Sphecodini Sphecodes brasiliensis Schrottky, 1910  Curitiba rede entomológica   

Megachilinae Anthidiini Anthidium manicatum (Linnaeus, 1758)  Curitiba rede entomológica   

Megachilinae Anthidiini Anthidium sertanicola Moure & Urban, 1964  São José dos Pinhais rede entomológica   

Megachilinae Anthidiini Anthodioctes claudii Urban, 1999  Curitiba rede entomológica   

Megachilinae Anthidiini Anthodioctes megachiloides Holmberg, 1903  Curitiba rede entomológica   

Megachilinae Anthidiini Ctenanthidium gracile Urban, 1993  Curitiba rede entomológica   

Megachilinae Anthidiini Dicranthidium aff. soniae Urban, 1993  Curitiba rede entomológica   

Megachilinae Anthidiini Epanthidium autumnale (Schrottky, 1909)  Curitiba rede entomológica   

Megachilinae Anthidiini Epanthidium nectarinioides (Schrottky, 1902)  Curitiba rede entomológica   

Megachilinae Anthidiini Hypanthidium divaricatum (Smith, 1854)  Curitiba rede entomológica   

Megachilinae Anthidiini Moureanthidium paranaense Urban, 1995  Curitiba rede entomológica   

Megachilinae Anthidiini Moureanthidium subarenarium (Schwarz, 
1933) 

 Curitiba rede entomológica   

Megachilinae Megachilini 
Coelioxys (Acrocoelioxys) tolteca Cresson, 
1878 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Megachilinae Megachilini 
Coelioxys (Glyptocoelioxys) cerasiopleura 
Holmberg, 1903 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Megachilinae Megachilini 
Coelioxys (Glyptocoelioxys) chacoensis 
Holmberg, 1903 

 São José dos Pinhais rede entomológica   
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SUBFAMÍLIA TRIBO ESPÉCIE NOME COMUM LOCALIDADE MÉTODO 

GRAU DE 
AMEAÇA 

BR PR 

Megachilinae Megachilini 
Coelioxys (Neocoelioxys) praetextata Haliday, 
1836 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Megachilinae Megachilini Megachile (Acentron) lentifera Vachal, 1909  Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Megachilinae Megachilini Megachile (Austromegachile) facialis Vachal, 
1909 

 Curitiba rede entomológica   

Megachilinae Megachilini 
Megachile (Austromegachile) susurrans 
Haliday, 1836 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Megachilinae Megachilini 
Megachile (Austromegachile) trigonaspis 
Schrottky, 1913 

 Curitiba rede entomológica   

Megachilinae Megachilini 
Megachile (Chrysosarus) cfr. tuberculifera 
Schrottky, 1913 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Megachilinae Megachilini 
Megachile (Chrysosarus) pseudanthidioides 
Moure, 1943 

 São José dos Pinhais rede entomológica   

Megachilinae Megachilini Megachile (Leptorachis) aetheria Mitchell, 
1930 

 Curitiba rede entomológica   

Megachilinae Megachilini Megachile (Leptorachis) paulistana Schrottky, 
1902 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Megachilinae Megachilini 
Megachile (Melanosarus) aff. brasiliensis 
Dalla Torre, 1896 

 Curitiba rede entomológica   

Megachilinae Megachilini 
Megachile (Moureapis) apicipennis Schrottky, 
1902 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Megachilinae Megachilini Megachile (Moureapis) maculata Smith, 1853  Curitiba rede entomológica   



170 

 

 

SUBFAMÍLIA TRIBO ESPÉCIE NOME COMUM LOCALIDADE MÉTODO 

GRAU DE 
AMEAÇA 

BR PR 

Megachilinae Megachilini 
Megachile (Moureapis) electrum Mitchell, 
1930 

 São José dos Pinhais rede entomológica   

Megachilinae Megachilini Megachile (Moureapis) maculata Smith, 1853  São José dos Pinhais rede entomológica   

Megachilinae Megachilini Megachile (Moureapis) nigropilosa Schrottky, 
1902 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Megachilinae Megachilini 
Megachile (Pseudocentron) curvipes Smith, 
1853 

 Curitiba rede entomológica   

Megachilinae Megachilini 
Megachile (Pseudocentron) cfr. framea 
Schrottky, 1913 

 Curitiba, São José dos Pinhais rede entomológica   

Megachilinae Megachilini 
Megachile (Pseudocentron) terrestris 
Schrottky, 1902 

 São José dos Pinhais rede entomológica   

Megachilinae Megachilini 
Megachile (Tylomegachile) orba Schrottky, 
1913 

 São José dos Pinhais rede entomológica   

Megachilinae Megachilini Megachile iheringi Schrottky, 1913  São José dos Pinhais rede entomológica   
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4.2.2.3.5.2. Fauna ocorrente na Área de Estudo 

Com a realização de duas campanhas de coleta de dados foram registradas 70 espécies de abelhas nativas: 38 
na primeira campanha e 50 na segunda (Figura 111). Foram obtidos 433 registros: 243 indivíduos na primeira 
campanha (inverno/2021) e 190 na segunda (primavera/2021). A primeira campanha foi marcada por uma grande 
quantidade de abelhas sem ferrão das espécies Paratrigona subnuda (jataí-da-terra) e Trigona spinipes (irapuá), 
enquanto na segunda campanha apenas Plebeia remota (mirim-guaçu) foi predominante. Espécies de Meliponini, 
por serem altamente eussociais, elevam muito os valores de abundância das áreas amostradas. Foi elaborada 
uma lista com os dados de abundância das espécies de abelhas coletadas neste estudo por ponto amostral e por 
campanha (Tabela 14). 

Com relação aos valores de riqueza obtidos em cada área amostral, respectivamente 35 espécies nas Estações 
1 e 2 e 42 espécies na Estação 3, percebe-se que nenhuma área apresentou uma riqueza muito baixa e que a 
diferença de riqueza entre elas foi pequena. Assim, todas as áreas demonstram possuir remanescentes florestais 
importantes de serem preservados, sob a ótica deste parâmetro ecológico.  

Os valores de diversidade de Shannon-Wiener foram, respectivamente, 2,72 e 3,03. Esta relação dos valores de 
riqueza e de diversidade (ambos mais baixos na primeira campanha), demonstra que nenhuma campanha 
apresentou uma dominância desproporcional de alguma espécie de abelha, uma vez que a diversidade está 
relacionada tanto aos valores de riqueza quanto de equitabilidade (MELO, 2008). Ou seja, apesar de algumas 
espécies de Meliponini apresentarem alta abundância, por seus valores terem sido alto em ambas as campanhas, 
os valores de equitabilidade não variaram muito entre elas. Na primeira campanha Mimosa scabrella (bracatinga) 
e Raphanus raphanistrum (nabo ou nabiça) estavam muito floridas, enquanto na segunda Senecio brasiliensis 
(maria-mole) foi a florada predominante. Estas floradas proporcionaram coletas relativamente bem-sucedidas de 
abelhas. 

Foram registradas três espécies especialistas e coletoras de óleo floral, pertencentes à tribo Tapinotaspidini 
(Lanthonomelissa betinae, Lophopedia cfr. fulviventris e Lophopedia pygmaea), as quais são mais sensíveis a 
distúrbios ambientais (MICHENER, 2007; GRAF, 2020). As duas primeiras foram registradas no Estação 2 e a 
terceira foi coletada na Estação 1. Além das espécies já registradas a partir dos dados secundários, foram também 
coletadas abelhas ainda não catalogadas para a região de estudo, como Bombus brasiliensis, Coelioxoides sp., 
Isepeolus bufoninus e Xylocopa nogueirai. Estas coletas elucidam a importância de estudos que tragam luz à 
composição da apifauna anteriormente à instalação de empreendimentos com alto potencial para a transformação 
da paisagem. 

Ao todo foram registradas 10 espécies de abelhas sem ferrão na região de estudo e praticamente todas as 
observadas na primeira campanha foram novamente registradas na segunda (respectivamente oito e nove 
espécies). Foram coletadas proporcionalmente mais espécies de abelhas sem ferrão no inverno do que na 
primavera (em relação à todas as abelhas nativas), uma vez que nesta época do ano muitas espécies com hábitos 
solitário e primitivamente social (que possuem colônias, mas efêmeras e sem armazenamento de recurso - mel) 
não estão ativas. A riqueza de abelhas sem ferrão registrada neste estudo, em relação às coletas realizadas nos 
levantamentos dos dados secundários (17 espécies), foi alta se comparado às demais espécies de abelhas. Isso 
ocorreu provavelmente porque são abelhas generalistas quanto ao hábito alimentar, são ativas o ano todo e 
apresentam muitos indivíduos por colmeia quando comparado às demais espécies. Estas características também 
conferem aos meliponíneos uma maior resistência a distúrbios ambientais a longo prazo (FERREIRA, et al. 2015). 

Além das espécies de abelhas nativas coletadas, também foram visualizados aproximadamente 173 exemplares 
de Apis mellifera ao longo das duas campanhas (93 na primeira e 80 na segunda). Esta grande quantidade de 
abelhas-africanas, em todos os pontos amostrais, é um dado comum por esta ser uma espécie criada por 
apicultores. Além disso, é uma espécie exótica invasora no país e desta forma possui muitos ninhos espalhados 
em áreas naturais (SCHNEIDER et al., 2004). Além de A. mellifera, não foram registradas outras espécies exóticas 
à região. 
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Tabela 17: Lista das espécies de abelhas obtida a partir dos dados primários, com seus respectivos valores de abundância por estação amostral e por campanha. 

ESPÉCIES DE ABELHAS 
INVERNO/2021 

TOTAL 
PRIMAVERA/2021 

TOTAL TOTAL GERAL 
EST 1 EST 2 EST 3 EST 1 EST 2 EST 3 

Acamptopoeum prinii       1 1 1 

Anthrenoides ornatus     2   3 2 

Anthrenoides meriodionalis      2  2 2 

Anthrenoides rodrigoi       2 2 2 

Anthrenoides sp1 1   1     1 

Anthrenoides sp2      1   1 

Apis mellifera 15 8 70 93 20 40 20 80 173 

Augochlora (Augochlora) daphnis   2 2 5 1 1 7 9 

Augochlora (Augochlora) nausicaa      1  1 1 

Augochlora (Augochlora) phoemonoe   1 1 2  1  1 3 

Augochlora (Oxystoglosella) iphigenia     1   1 1 

Augochlorella iopoecila      1 1 2 2 

Augochlorella urania 1   1     1 

Augochloropsis (Augochloropsis) sp1  1  1     1 

Augochloropsis (Paraugochloropsis) sp1       2 2 2 

Belopria zonata     1   1 1 

Bombus (Fervidobombus) brasiliensis     1   1 1 

Bombus (Fervidobombus) morio 2  1 3  1  1 4 

Bombus (Fervidobombus) pauloensis   1 1  2 1 3 4 

Caenohalictus tesselatus   1 1     1 

Callonychium (Callonychium) petuniae       2 2 2 

Ceratina (Ceratinula) oxalidis 2  1 3     3 

Ceratina (Ceratinula) slerops   7 7     7 

Ceratina (Ceratinula) sp1   3 3     3 

Ceratina (Crewella) sp1   3 3     3 
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ESPÉCIES DE ABELHAS 
INVERNO/2021 

TOTAL 
PRIMAVERA/2021 

TOTAL TOTAL GERAL 
EST 1 EST 2 EST 3 EST 1 EST 2 EST 3 

Ceratina (Crewella) sp2   2 2   1 1 3 

Ceratina (Neoclavicera) asunciana       1 1 1 

Ceratina (Neoclavicera) richardsoniae 2 1  3     3 

Ceratina (Rhysoceratina) stilbonota  1  1   1 1 2 

Chilicola (Oediscelisca) sp1   2 2     2 

Chilicola (Prosopoides) sp1      1  1 1 

Coelioxoides sp1      1  1 1 

Coelioxys (Acrocoelioxys) sp1       1 1 1 

Dialictus sp1 3 1 1 5 2   2 7 

Dialictus sp2  1  1  1  1 2 

Dialictus sp3  1  1     1 

Dialictus sp4  1  1     1 

Dialictus sp5 1 3 1 5 1   1 6 

Dialictus sp6  2  2 1 1  2 4 

Dialictus sp7     1   1 1 

Dialictus sp8     1   1 1 

Dialictus sp9     1   1 1 

Exomalopsis (Phanomalopsis) sp1  1  1     1 

Habralictus macrospilophorus 1   1     1 

Hylaeus sp1 1   1     1 

Isepeolus bufoninus   1 1     1 

Lanthanomelissa betinae      2  2 2 

Lophopedia cfr. fulviventris      1  1 1 

Lophpedia pygmaea 1   1     1 

Megachile (Moureapis) apicipennis     4 2 6 12 12 

Melipona (Eomelipona) marginata 23   23     23 
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ESPÉCIES DE ABELHAS 
INVERNO/2021 

TOTAL 
PRIMAVERA/2021 

TOTAL TOTAL GERAL 
EST 1 EST 2 EST 3 EST 1 EST 2 EST 3 

Melipona (Melipona) quadrifasciata     1 2 1 4 4 

Melissoptila larocai       1 1 1 

Melitoma segmentaria     1 1 2 4 4 

Neocorynura codion     5 2 18 25 25 

Paratrigona subnuda 4 4 39 47 4 11 5 20 67 

Paroxystoglossa brachycera       1 1 1 

Plebeia emerina 1 1 6 8   1 1 9 

Plebeia remota 12 1  13 3 21 21 45 58 

Psaenythia annulata       1 1 1 

Psaenythia collaris  1  1     1 

Rhophitulus sp1      6 2 8 8 

Rhophitulus sp2       1 1 1 

Scaptotrigona  bipunctata  3 7 1 11   1 1 12 

Schwarziana quadripunctata 3 2 4 9 2 3 1 6 15 

Temnosoma sp1 1   1     1 

Tetragonisca angustula       1 1 1 

Tetragonisca fiebrigi 5 2 6 13  1  1 14 

Trigona spinipes 17 11 31 59 2 5  7 66 

Xylocopa sp1     1   1 1 

Xylocopa (Neoxylocopa) augusti   2 2 1   1 3 

Xylocopa (Stenoxylocopa) nogueiriai     1   1 1 

Total Geral 99 51 186 336 62 111 97 270 606 
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4.2.2.3.5.3. Considerações Sobre Espécies Ameaçadas de Extinção 

Deve-se ressaltar o registro de Schwarziana quadripunctata, única espécie registrada nas coletas dos dados 
primários deste estudo que apresenta algum grau de ameaça de acordo com a lista estadual (vulnerável). Ao todo 
foram coletados 15 indivíduos nas duas campanhas, ocorrendo em todas as áreas. 

Schwarziana quadripunctata é um dos únicos meliponíneos ocorrentes na região que nidifica no solo, porém, uma 
vez que não é capaz de escavá-lo, utiliza ninhos abandonados de formigas para conseguir nidificar (LUZ, 2011). 
Desta forma, S. quadripunctata depende de espécies únicas de formigas para sobreviver e são normalmente 
encontradas associadas a áreas florestais, necessitando de áreas mais conservadas para manter suas populações 
viáveis. De acordo com os dados secundários, ela foi coletada em Curitiba apenas nas áreas mais arborizadas da 
cidade, nas regiões do “arco verde”, que compreendem as áreas entre o Parque Barigui, Tingui, Tanguá e Atuba. 

Três espécies com provável ocorrência para a área de estudo merecem destaque: Melipona bicolor, Hylaeus 
cecidonastes (se encontram na lista estadual de espécies ameaçadas) e Melipona scutellaris (se encontra na lista 
nacional). Todas estão inclusas dentro da categoria “em perigo”.  

Melipona bicolor nidifica em cavidades arbóreas de grande diâmetro, preferencialmente na base dos troncos a até 
25 cm do solo (WITTER et al., 2009). Desta forma, para que possam manter suas populações viáveis, precisam 
de florestas em estágios mais avançados de sucessão florestal. Esta característica peculiar faz com que suas 
populações estejam diminuindo consideravelmente nas últimas décadas, sendo, desta forma, o meliponíneo mais 
importante de ser preservado no estado. Não foram obtidos registros primários desta espécie, porém, ela foi 
coletada no Parque Atuba (Curitiba) em 2017/2018 (Graf, 2020), o qual se localiza a três quilômetros da AID deste 
empreendimento. Considerando a área de voo das abelhas (ARAÚJO, et al. 2004), a probabilidade desta espécie 
ocorrer na área do empreendimento é alta. 

Com relação às outras duas espécies, H. cecidonastes é um exemplar da subfamília Colletinae raramente 
registrada e foi coletada no Parque Tanguá em 2017/2018 (Curitiba), o qual se localiza a pouco menos de 7km da 
AID deste empreendimento (Graf, 2020). Desta forma, a probabilidade de ocorrência de H. cecidonastes na AID é 
alta. Já M. scutellaris é uma espécie de meliponíneo natural do nordeste do Brasil e foi coletada no Parque Atuba 
(Curitiba) em 2017/2018 (Graf, 2020). Por ser exótica à região de estudo, sua criação e manutenção de colônias 
naturais não deve ser incentivada (Graf et al., 2020).  

Além destas espécies, já foram registradas em coletas mais antigas (anteriores à 2000) no município de Curitiba, 
algumas espécies que estão atualmente extintas na região, como Bombus bellicosus (MARTINS et al., 2015), ou 
quase extintas, como Anthophora paranensis (MARTINS et al., 2013). 

4.2.2.3.5.4. Considerações Sobre Espécies de Hábito Especialista 

Espécies de abelhas com hábito especialista demonstram ser o grupo funcional mais sensível à distúrbios em 
ambientes urbanos, sendo assim espécies bioindicadoras nestes locais (GRAF, 2020). Neste estudo, os gêneros 
de abelhas especialistas coletados foram: Callonychium, Anthrenoides, Melitoma, Melissoptila, Lanthanomelissa, 
Lophopedia e Belopria. Além destes, outros gêneros também registrados nos dados secundários foram: 
Rhophitulus, Centris, Ptilothrix, Gaesischia, Peponapis, Monoeca, Paratretapedia, Trigonopedia, Bicolletes, 
Ctenosibyne, Eulonchopria, Tetraglossula. 

Dentre estes gêneros existem alguns que além de serem especialistas quanto ao pólen, também coletam óleo 
floral de plantas específicas para alimentação dos imaturos, o que os torna ainda mais sensíveis à distúrbios 
ambientais (MICHENER, 2007). Os gêneros de abelhas que coletam óleo floral pertencem às tribos 
Tapinotaspidini, Tetrapediini, Centridini e Epicharitini. Neste estudo foram coletadas as espécies Lanthonomelissa 
betinae, Lophopedia cfr. fulviventris e Lophopedia pygmaea (Tapinotaspidini) e nos dados secundários Centris 
varia, Centris trigonoides, Centris tarsata, Centris cfr. lateritia, Arhysoceble picta, Lanthanomelissa clementes, 
Lophopedia nigrispinis, Monoeca xanthopyga, Paratetrapedia fervida e duas espécies de Trigonopedia e 
Tetrapedia diversipes.  
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4.2.2.3.5.5. Considerações Sobre Espécies de Importância Econômica 

As espécies de abelha de importância econômica são aquelas que podem ser criadas em caixas racionais para a 
produção de mel e própolis, bem como para a polinização de culturas agrícolas, como A. mellifera e algumas 
espécies de abelhas sem ferrão (ROUBIK, 2018). Os meliponíneos que nidificam em cavidades pré-existentes são 
mais fáceis de serem criados em caixas racionais. Dentre as coletadas neste estudo temos: Melipona 
quadrifasciata (mandaçaia), Melipona marginata (manduri), Plebeia emerina (mirim-emerina), Plebeia remota 
(mirim-guaçu), Scaptotrigona bipunctata (tubuna), Tetragonisca angustula (jataí-verdadeira) e Tetragonisca fiebrigi 
(jataí-da-terra). 

Paratrigona subnuda (jataí-da-terra) e Schwarziana quadripunctata (guiruçu) também são abelhas sem ferrão, mas 
nidificam no solo, não sendo normalmente utilizadas para criação racional. Já Trigona spinipes é uma espécie que 
constrói ninho exposto e também não é utilizada na meliponicultura pois seus indivíduos podem coletar 
excrementos animais para a construção dos ninhos (RASMUSSEN & CAMARGO, 2008). As espécies de Trigona 
são consideradas oportunistas, tendo sido cada vez mais registradas tanto em levantamentos urbanos quanto 
rurais (KLEINERT & GIANNINI, 2012; CARDOSO & GONÇALVES, 2018). 

4.2.2.3.5.6. Considerações Finais sobre as Abelhas Nativas 

Nas duas campanhas de amostragem foram coletadas espécies de diversos grupos funcionais, como espécies 
com hábito solitário e social, que nidificam no solo e em cavidade arbórea, bem como espécies especialistas e 
generalistas. A região de estudo não demonstra estar apresentando perdas desproporcionais de algum grupo 
funcional. Todas as subfamílias foram bem representadas, mesmo Colletinae, que sempre possui uma menor 
riqueza nesta região do globo, teve espécies registradas (quatro). 

As abelhas, apesar de serem coletadas em áreas abertas e muitas vezes em locais com vegetação ruderal, 
precisam de áreas florestais tanto para a obtenção de recursos quanto para nidificação. Além disso, mesmo 
espécies que nidificam no solo necessitam que este se encontre com boa qualidade, não estando compactado, 
para que as abelhas consigam escavá-lo. Desta forma, áreas verdes bem conservadas demonstram ser um dos 
principais fatores para a manutenção da riqueza da comunidade de abelhas, principalmente das mais sensíveis, 
como espécies que nidificam no solo, abelhas com hábito especialista e/ou coletoras de óleo floral (GRAF, 2020). 

Considerando que foram realizados amostragens em apenas duas estações do ano e que foram coletadas 70 
espécies, é possível inferir que as áreas amostradas neste estudo possuem uma qualidade ambiental 
relativamente alta para a sobrevivência das espécies de abelhas. A riqueza obtida neste estudo pode ser 
comparada, por exemplo, ao estudo realizado por Cardoso & Gonçalves (2018), que registraram 63 espécies de 
abelhas em uma área com o esforço de 24 dias amostrais. Esta área se encontra em uma localidade mais 
urbanizada de Curitiba, no Campus Jardim Botânico (UFPR). O resultado obtido neste estudo está relacionado ao 
fato de que a AID do empreendimento se encontra em uma área apenas parcialmente urbanizada, localizada no 
limite norte da região metropolitana de Curitiba. Seus fragmentos florestais se conectam tanto com o “arco verde” 
da cidade quanto com grandes remanescentes situados na área rural do entorno, o que demonstra a importância 
de áreas verdes bem preservadas para a manutenção da comunidade apícola (GRAF, 2020). 

Desta forma, sugere-se que o empreendimento seja realizado em áreas onde ocorra a menor quantidade de 
supressão florestal, fragmentando o mínimo possível as áreas verdes existentes atualmente, e que mantenha os 
fragmentos maiores que se conectam com as áreas verdes situadas ao norte da AID. A partir de 2017 a 
meliponicultura paranaense passou a ser regulamentada pela Lei no 19152 (Paraná, 2017), a qual proíbe a 
introdução e a comercialização de espécies exóticas. Desta forma, sugere-se que M. scutellaris não seja criada 
na região de estudo deste empreendimento e, caso seja encontrada nas áreas de supressão, que seja realocada 
para meliponários que já possuam esta espécie. Outra questão relevante refere-se à retirada proposital de ninhos 
de meliponíneos de áreas naturais para a retirada de mel, prática esta que deve ser prevenida por meio de 
educação ambiental. 

De acordo com a Resolução Conama nº 346/2004, se diz: “Art. 7o Os desmatamentos e empreendimentos sujeitos 
ao licenciamento ambiental deverão facilitar a coleta de colônias em sua área de impacto ou enviá-las para os 
meliponários cadastrados mais próximos”. Desta forma, sugere-se que ocorra o resgate de possíveis ninhos de 
abelhas sem ferrão previamente à supressão vegetal que ocorrerá neste empreendimento. Esta prática visa 
garantir a sobrevivência dos ninhos e preservar assim os recursos genéticos das espécies existentes na região.  
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Neste procedimento, as árvores devem ser cuidadosamente observadas desde o tronco até os galhos para que a 
maior parte dos ninhos sejam encontrados. Esta busca deve ser realizada preferencialmente entre 10:00 e 16:00 
horas por abranger o pico de atividade das abelhas. Sempre que possível o ninho deve ser retirado juntamente 
com o tronco onde estava alojado. Antes do transporte o tronco deve ser preparado, ou seja, cortado de forma a 
preservar toda a porção ocupada pelo ninho, inclusive sua entrada. Caso o ninho tenha sido exposto, a área 
afetada ou a extremidade do tronco deve ser obstruída com uma placa de compensado ou madeira a fim de evitar 
a movimentação das abelhas. Sempre que possível o ninho deve pernoitar no mesmo local para que todas as 
abelhas campeiras retornem à colmeia, sendo realocado apenas na primeira hora do dia seguinte. A entrada do 
ninho deve ser vedada com fita crepe para que as abelhas campeiras não se percam no transporte. 

Eventualmente os ninhos podem ficar muito expostos devido ao rompimento dos troncos, em virtude do corte, da 
qualidade da madeira e/ou da queda da colmeia. Estes ninhos precisam ser manejados e realocados para caixas 
racionais pelo biólogo responsável, para serem então encaminhados a um meliponário próximo ou à algum 
proprietário que possua colônias de abelhas sem ferrão na região. Deve-se ressaltar que esta transferência ocorra 
em até dois dias após a queda da árvore onde ela estava alojada, pois a colmeia pode perder muitos indivíduos. 
Além disso, ela pode sofrer ataques de abelhas africanas (A. mellifera) que saqueiam seu mel ou então ser 
invadida por parasitas (especialmente dípteros da família Phoridae). 

4.2.2.3.5.7. Registros Fotográficos 

Figura 111: Registros de abelhas coletadas no município de Colombo (PR). a. Bombus morio; b. Melipona 
quadrifasciata; c. Megachile apicipennis; d. Trigona spinipes; e. Xylocopa sp.; f. Augochlorella iopoecila; g. 

Isepeolus bufoninus; h. Acamptompoeum prinii.  

a.  

b.  
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c.  

d.  

e.  
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f.  

g.  

h.  
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Figura 112: Floradas mais abundantes no período de amostragens das abelhas, município de Colombo (PR). a.  
Mimosa scabrella (bracatinga); b. Raphanus raphanistrum (nabo ou nabiça); c. Senecio brasiliensis (maria-mole) 

com registro de Neocorynura codion. 

a.  

b.   

c.  
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4.2.2.3.6. FAUNA ATROPELADA 

O atropelamento de fauna nativa constitui um dos principais impactos ambientais decorrentes da operação de 
rodovias, sendo considerado por muitos pesquisadores como a maior causa de mortalidade da fauna silvestre 
diretamente causada pelo homem no mundo (FORMAN & ALEXANDER, 1998; TEIXEIRA et al., 2013). O 
atropelamento de fauna constitui um impacto ainda mais severo para espécies com populações menores pois 
suprime rapidamente indivíduos da população ao mesmo tempo reduzindo diversidade genética (JACKSON & 
FAHRIG, 2011). 

A implementação de medidas que visam diminuir as taxas de atropelamento nas rodovias, não representa apenas 
um ganho na preservação das populações da fauna nativa, mas também um ganho em segurança para os usuários 
da rodovia, uma vez que atropelamentos de fauna podem ocasionar graves acidentes de trânsito. 

Dornas et al. (2012) calculam que a taxa de atropelamento para as rodovias do Brasil é 0,023 ind/km/dia, contudo 
apenas 6% a 10% da malha viária do país é pavimentada (DNIT), o que contribui para taxas de atropelamento 
mais baixas. Em um estudo realizado pelo Governo do Distrito Federal (2013), foram encontradas taxas de 
atropelamento variando de 0,05 ind/km/dia a 0,10 ind/km/dia em rodovias pavimentadas no DF. 

Ao longo das duas campanhas de amostragem (inverno e primavera de 2021), um trecho de aproximadamente 
16km de extensão foi percorrido integralmente, com um intervalo de 7 dias entre cada evento. 

Na primeira campanha, realizada no inverno/2021, foram obtidos apenas dois registros, ambos da espécie 
Didelphis albiventris (gambá-de-orelhas-brancas), espécie sinantrópica e comumente encontrada atropelada em 
vias urbanas. Ambos foram registrados na primeira realização do trajeto. Na segunda, sete dias após a primeira, 
nenhum registro foi obtido, assim como não houve registro de atropelamento nas duas oportunidades em que o 
trajeto foi percorrido na campanha de primavera/2021.  

O indivíduo 01 foi registrado atropelado em estrada vicinal, em trecho no qual a via intercepta um grande 
remanescente florestal nativo (Figura 113). Já o individuo 02 foi encontrato atropelado em via asfaltada em zona 
urbana (Figura 114). 

Figura 113: Localização do registro de Didelphis albiventris (01) atropelado. 
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Figura 114: Localização do registro de Didelphis albiventris (02) atropelado. 

 

Em cada uma das campanhas, cinco trechos com 1km de extensão cada foram percorridos a pé, para verificação 
da diferença na taxa de detecção entre o levantamento com veículo e a pé, no entanto, não foi obtido nenhum 
registro de atropelamentos durante os caminhamentos. 

Figura 115: Em branco, o trajeto percorrido a cada campanha e em amarelo os trechos percorridos a pé na primeira 
campanha. 
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Figura 116: Em branco, o trajeto percorrido a cada campanha e em azul os trechos percorridos a pé na primeira 
campanha. 

 

4.2.2.3.7. ANÁLISE INTEGRADA 

Os levantamentos de fauna realizados em duas campanhas de amostragem obtiveram resultados satisfatórios, 
condizentes com os resultados obtidos no levantamento de dados secundários e coerentes com o grau de 
conservação dos remanescentes nativos presentes na Área de Estudo (AE). 

A fauna terrestre (anfíbios, répteis e mamíferos) se apresenta bastante empobrecida, composta, sobretudo, por 
espécies generalistas e de ampla distribuição, em razão do alto grau de isolamento dos remanescentes presentes 
na AE. A presença, principalmente, de cinturões residenciais e industriais adjacentes aos remanescentes florestais 
tornam a impraticável a realização de ações que promovam a conexão entre fragmentos e a formação de 
corredores ecológicos. 

A fauna alada (abelhas nativas e aves) transpõe com facilidade esta barreira para a fauna terrestre e utiliza, 
sobretudo para forrageamento, os remanescentes melhor estruturados existentes na AE. 

De toda forma, nenhum remanescente, dadas as pressões antrópicas do entorno e as intervenções que sofrem 
(incursões humanas, de cães e de gatos para caça, supressão para avanço da urbanização, ruído e iluminamento 
intenso, entre outros) tem condições de suportar populações viáveis de espécies ambientalmente sensíveis. 

Neste mesmo sentido, importante destacar que a represa do Iraí, localizada ao sul do traçado do empreendimento, 
em que pese a baixa qualidade dos remanescentes presentes em sua APP, altamente degradada, não se conecta 
com as áreas presentes na AID, principalmente devido a falta de fragmentos naturais contínuos e duas barreiras: 
a Estrada da Graciosa e a Rodovia Régis Bittencourt.  

Desta forma, entende-se como viável a implantação do empreendimento, uma vez que a via não interceptará 
corredores e terá baixo impacto de fragmentação da vegetação, por ter seu traçado projetado adjacente à zona 
urbana de Colombo/PR. 
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4.2.3. Unidades de Conservação  

O aumento do processo de degradação de ambientes naturais motiva ações voltadas à criação de áreas 
legalmente protegidas por legislação específica e com regime específico de uso voltado à preservação e 
conservação de locais com relevância ambiental. 

No Brasil, as iniciativas começaram a partir da década de 1930, com a criação do Parque Nacional de Itatiaia em 
1937 no Rio de Janeiro e logo após no ano de 1939 dos Parques Nacionais da Serra dos Órgãos e de Foz do 
Iguaçu, respectivamente no Rio de Janeiro e no Paraná, na fronteira com a Argentina. Tais áreas protegidas são 
denominadas de Unidades de Conservação. 

Unidade de Conservação (UC) é o “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 
com características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público, com objetivos de conservação 
e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”, 
definição apresentada na Lei Federal n° 9.985 de 18 de junho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza (SNUC). 

Conforme Art. 3º da Lei Federal 9.985/2000, o “SNUC é constituído pelo conjunto das unidades de conservação 
federais, estaduais e municipais” com possibilidade de categorização em 12 classes de UCs, estas divididas em 
dois grupos, Unidades de Conservação de Proteção Integral e Unidades de Conservação de Uso Sustentável.  

O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto 
dos seus recursos naturais, com exceções. Já o objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar 
a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais (Lei Federal 9.985/2000). 
O quadro que segue apresenta os grupos e categorias de UCs que compõem o SNUC. 

Quadro 17: Grupos e categorias de UCs que compõem o SNUC (Lei Federal 9.985/2000). 

Grupo  
Categoria 

UC Objetivo/Características 

Pr
ot

eç
ão

 In
te

gr
al

 

Estação Ecológica Preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. 

Reserva Biológica  

Preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus 
limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, 
excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados 
e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio 
natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. 

Parque Nacional* 

Preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e 
beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de 
recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 

Monumento Natural Preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. 

Refúgio da Vida Silvestre 
Proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência 
ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna 
residente ou migratória. 

U
so

 S
us

te
nt

áv
el

 Área de Proteção Ambiental 

Área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de 
atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes 
para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem 
como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 
naturais 

Área de Relevante Interesse 
Ecológico 

Área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação 
humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga 
exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os 
ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso 
admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de 
conservação da natureza. 
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Grupo  
Categoria 

UC Objetivo/Características 

Floresta Nacional 

Área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem 
como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a 
pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de 
florestas nativas. 

Reserva Extrativista 

Área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência 
baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de 
subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos 
básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e 
assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. 

Reserva de Fauna 
Área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou 
aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-
científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. 

Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável 

Área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em 
sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos 
ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que 
desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na 
manutenção da diversidade biológica. 

Reserva Particular do 
Patrimônio Natural 

Área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a 
diversidade biológica. 

* Quando Estadual, denominado “Parque Estadual”. Quando Municipal, denominado “Parque Natural Municipal”. 

Avaliando os dados do Ministério do Meio Ambiente1, que organiza e mantém o Cadastro Nacional de Unidades 
de Conservação (CNUC), verificou-se informações da lista das UCs ativas com respectivas categorias de manejo, 
área, esfera de governo, ano de criação e demais informações. 

Conforma dados do CNUC, de 30/06/2020, o Brasil possui 2446 UCs compreendendo todas as esferas de governo, 
grupos e categorias. Somadas, a área superficial total de UCs listadas no CNUC é de 2.552.196,66km², 
abrangendo superfície continental e marítima do território brasileiro. Considerando a superfície continental, a área 
de UCs no Brasil é de 1.588.498,15 km², o que representa 18,67% do território continental brasileiro, que é de 
8.510.295,914 km². 

Quanto à caraterização das UCs brasileiras, sua maior porção é do grupo Uso Sustentável (68%) e, avaliando 
também a esfera de administração, se assemelham a de domínio federal (41%) e estadual (43%) de gestão, com 
maior representação da última (Figura 117). 

  

 

1http://www.dados.gov.br/dataset/unidadesdeconservacao/resource/5ffc83b3-2dee-4ed1-86a8-
3a70a18094c5?inner_span=True Acessado em 30/06/2020: 
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Figura 117: Caracterização das UCs brasileiras quanto aos grupos e as esferas de administração pertencentes. 

’ 
Fonte: Dados MMA, de 30/06/2020. 

Avaliando as características das UCs, entre os grupos Proteção Integral e Uso Sustentável, as UCs Parques (61%) 
possuem maior representação entre as UCs de Proteção Integral, já as UCs  Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural (60%) possuem a maior representação entre as UCs de Uso Sustentável no território brasileiro  (Figura 
118). 

Chama atenção que, dentre as categorias de UCs de Uso Sustentável, não foi encontrado registro no CNUC para 
UC Reserva de Fauna no território nacional. 
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Figura 118: Caracterização das UCs brasileiras quanto aos grupos e categorias pertencentes. 

 
 Fonte: Dados MMA, de 30/06/2020. 

Dentre as informações obtidas junto ao CNUC, estão disponíveis as datas de criação das UCs cadastradas. 
Avaliando o gráfico a seguir (Figura 119) verifica-se que a partir da década de 80 houve um crescimento 
significativo de criação de novas UCs no Brasil durante três décadas. Na última década (2011 a 2019), apesar de 
apresentar quantidade significa de novas UCs, houve uma redução no número de UCs criadas em relação à duas 
últimas décadas.   
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Figura 119: Caracterização das UCs brasileiras quanto ao período de criação. 

 
Fonte: Dados MMA, de 30/06/2020. 

Passando para o cenário estadual, verifica-se que dentre as UCs cadastradas a maior porção é do grupo Proteção 
Integral (58%) e sua esfera de administração é estadual (59%). Acompanhando o cenário nacional, dentre os 
grupos Proteção Integral e Uso Sustentável, as UCs Parques (73%) e UCs Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural (41%) possuem maior representação no Estado Paraná. 

Figura 120: Caracterização das UCs paranaenses quanto aos grupos e categorias. 

 
Fonte: Dados MMA, de 30/06/2020. 
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Fonte: Dados MMA, de 30/06/2020. 

Quanto aos registros de crescimento na quantidade de UCs criadas no Estado do Paraná, ocorre semelhança ao 
ocorrido em âmbito Nacional. Houve a partir da década de 80 um aumento significativo em relação às décadas 
anteriores, porém com pico ocorrido na década de 90. Na última década (2011 a 2019) houve o registro inferior de 
novas UCs criadas, confirmando um tendência de redução indicada na década anterior (2000 a 2010) (Figura 
121). 
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Figura 121: Caracterização das UCs paranaenses quanto ao período de criação. 

 
Fonte: Dados MMA, de 30/06/2020. 

Conforme já apresentado no decorrer do presente estudo ambiental, as áreas de influência indireta (AII) e direta 
(AID) são formadas, respectivamente, pelas bacias hidrográficas dos Rios Atuba, Palmital e Iraí e pela faixa de 
500 metros para cada lado da via a partir do eixo. Também cita-se a área diretamente afetada (ADA), que é limitada 
pela faixa de domínio projetada para o empreendimento assim como suas áreas de apoio. 

Avaliando os dados do CNUC, foram identificadas quatro unidades de conservação afastas até 10 km do Contorno 
Norte de Curitiba, além de outras áreas de preservação não cadastradas. Complementarmente foram coletadas 
informações junto aos órgãos estadual e municipais de meio ambiente, de modo que a pesquisa contemple, 
embora não cadastradas no CNUC, outras áreas de preservação consideradas. 

O Quadro 18 e a Figura 122 que seguem apresentam as UCs cadastradas no CNUC e demais áreas de 
preservação identificadas, assim como se estas possuem incidência sobre a AII, AID ou ADA do empreendimento. 

Quadro 18: Unidades de Conservação e Áreas de Preservação localizadas até 10 km do empreendimento. 

UC / Área de Preservação Esfera de Administração 
Está no 
CNUC? 

Incidência sobre as 
Áreas de Influência 

ADA AID AII 

1 Parque Aníbal Khury Municipal / Almirante Tamandaré-PR NÃO    

2 Bosque Garibaldi Municipal / Almirante Tamandaré-PR NÃO    

3 Parque da Barreirinha Municipal / Curitiba-PR NÃO   X 

4 Parque Nascente do Rio Belém Municipal / Curitiba-PR NÃO    

5 Parque do Tangá Municipal / Curitiba-PR NÃO    

6 Parque das Pedreiras Municipal / Curitiba-PR NÃO    

7 Bosque Professor Erwin Groger Municipal / Curitiba-PR NÃO    

8 Bosque do Pilarzinho Municipal / Curitiba-PR NÃO    

9 Bosque Zaninelli Municipal / Curitiba-PR NÃO    

10 Bosque do Alemão Municipal / Curitiba-PR NÃO    

11 Parque do Tingui Municipal / Curitiba-PR NÃO    

12 Parque São Lourenço Municipal / Curitiba-PR NÃO    

13 Bosque Doutor Martim Lutero Municipal / Curitiba-PR NÃO   X 

14 Bosque de Portugal Municipal / Curitiba-PR NÃO   X 
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UC / Área de Preservação Esfera de Administração 
Está no 
CNUC? 

Incidência sobre as 
Áreas de Influência 

ADA AID AII 

15 Bosque Irmã Clementina Municipal / Curitiba-PR NÃO   X 

16 Parque Bacacheri  Municipal / Curitiba-PR NÃO   X 

17 Parque Atuba Municipal / Curitiba-PR NÃO   X 

18 Parque Municipal da Uva Municipal / Colombo-PR NÃO   X 

19 Morro da Cruz Municipal / Colombo-PR NÃO    

20 Parque das Águas Municipal / Pinhais-PR NÃO    

21 Parque dos Peladeiros Municipal / Curitiba-PR NÃO    

22 Parque Municipal de Pinhais Municipal / Pinhais-PR NÃO   X 

23 Parque Vista Alegre Municipal / Curitiba-PR SIM    

24 Parque João Paulo II Estadual SIM    

25 Bosque do Capão da Imbúia Municipal / Curitiba-PR NÃO   X 

26 Floresta Metropolitana Estadual SIM   X 

27 APA do Rio Iraí Estadual SIM X X X 

Fonte: MPB Engenharia. 
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Figura 122: Unidades de Conservação, Áreas de Influência e raio de 10 km do empreendimento. 

 
Fonte: Desenho MPB Engenharia. 
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Foi possível verificar que, dentre as UCs e demais áreas de preservação, foi identificada a APA do Iraí como única 
Unidade de Conservação que terá interferência pelo empreendimento. O trecho do Contorno Norte de Curitiba projetado 
nesta UC possui uma extensão aproximada de 2.500 metros, representando 22% do traçado do empreendimento. 

Não foram identificadas unidades de conservação em processo de criação na área de influência do empreendimento 
durante a pesquisa realizada. 

Numa avaliação quanto a potencialidade para estabelecimento de UC’s e sítios ímpares de reprodução de espécies, a 
paisagem natural, presente na Área de Estudo, se constitui, sobretudo, de pequenos remanescentes florestais cercados 
por áreas urbanas, áreas de pastagens e agricultura, silvicultura e estruturas viárias de diferentes portes. Estes elementos 
antrópicos, somados, contribuem para o isolamento dos fragmentos florestais, favorecendo o empobrecimento da fauna 
e interferindo em distintos processos ecológicos, como o fluxo gênico de espécies da fauna e flora.  

A presença de rodovias de alto tráfego e densos núcleos urbanos adjacentes, formando cinturões, fazem com que se 
torne impraticável a promoção da recomposição da conexão entre os parcos remanescentes florestais que mantém uma 
estrutura de vegetação mais bem preservada na AID e deste com remanescentes presentes no entorno, principalmente 
ao norte. 

Desta forma, considerando, também, os resultados obtidos nas amostragens voltadas à coleta de dados primários de 
fauna e flora, não foram identificadas, na AID, áreas com potencial para o estabelecimento de UC’s e sítios ímpares de 
reprodução de espécies. 
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APRESENTAÇÃO

O empreendimento Contorno Norte de Curitiba (CNC) pertence ao Programa de Exploração de Rodovias, Ampliação da
Capacidade, da Concessão das Rodovias Federais definido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT,
cuja Concessionária é a AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT (ARB) para as Rodovias BR 116/SP, entre km 268,9
(cabeceira sul da ponte sobre o Córrego Pirajussara, divisa entre os municípios de São Paulo e Taboão da Serra) e o
km 569,1 (divisa SP/PR), e BR 116/PR, entre o km 0,0 (Divisa SP/PR) e o km 89,6 (extremidade leste da interseção
com a BR 476/PR) e respectivos acessos.

O Contrato de Concessão assinado em fevereiro de 2008, prevê serviços associados à recuperação geral, conservação,
monitoramento, manutenção, melhoramentos e operação da rodovia, estando prevista a construção do Contorno Norte
de Curitiba, em pista dupla, com extensão de 11,785 km.

A empresa responsável pelo empreendimento e pela condução do processo de licenciamento ambiental é Autopista
Regis Bittencourt S/A, pertencente ao Grupo Arteris.

O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo do poder executivo (federal, estadual e municipal) que tem
como respaldo uma abordagem técnica fundamentada, basicamente, nas características do empreendimento, nas
características do meio que este empreendimento será inserido e nas consequências (impactos ambientais) que o
empreendimento poderá promover ao ambiente, podendo haver necessidade de execução de medidas paliativas
voltadas à mitigar e compensar tais impactos ambientais potenciais.

O rito processual a ser seguido durante o licenciamento ambiental depende das características do empreendimento,
como tipologia, localização e porte, havendo modos mais simplificados de licenciamento, como Licenciamento
Ambiental Prévio (LAP) com dispensa de Licenciamento Ambiental de Instalação (LAI), e modos mais complexos de
licenciamento ambiental, como exigência de LAP, LAI, Licença Ambiental de Operação (LAO), anuência de órgãos
intervenientes (como Fundação Nacional do Índio – FUNAI), realização de audiências públicas, dentre outras exigências.

O órgão ambiental licenciador para a implantação do empreendimento Contorno Norte de Curitiba, considerando a
tipologia, dimensão e abrangência que o possui, é o Instituto Água e Terra (IAT), órgão estadual de meio ambiente,
conforme entendimento posto na Lei Federal Complementar nº 140/2011 e Decreto Federal nº 8.437/2015. O processo
de enquadramento junto ao IAT foi iniciado em maio de 2019, é o de nº 15.917.192-2.

Ressalta-se que a abertura do processo ocorreu junto ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP), instituição que mais tarde,
juntamente com o Instituto de Terras, Cartografia e Geologia (ITCG) e do Instituto das Águas do Paraná, incorporam o
Instituto Água e Terra (IAT), conforme Lei Estadual nº 20.070/19.

Conforme as características do empreendimento previamente apresentadas pelo empreendedor, foi elaborado pelo IAP
o Termo de Referência – TR, emitido especificamente para o empreendimento Contorno Norte de Curitiba. Neste TR
foram abordadas as orientações para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA), documentos necessários para que se possam aferir a viabilidade do empreendimento, com
participação pública, tanto na elaboração como na avaliação dos estudos e projeto.

O presente documento se caracteriza por ser o Volume 4 do EIA, do total de 5 volumes, que são: Volume 1 –
Identificação e Caracterização do Empreendimento, Alternativas Tecnológicas e Locacionais e Áreas de Influência;
Volume 2 – Diagnóstico Ambiental do Meio Físico; Volume 3 – Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico; Volume 4 –
Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico; e Volume 5 – Análise Integrada, Prognóstico Ambiental, Passivos
Ambientais, Avaliação dos Impactos Ambientais, Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas Ambientais,
Compensação Ambiental, Conclusões, Bibliografia e Glossário.

Tanto o EIA como o RIMA devem ser desenvolvidos conforme orientações do TR do IAP e tendo por base os dados do
Projeto de Engenharia e informações correlatas fornecidas pela ARB. Também, são envolvidos na elaboração dos
estudos uma ampla gama de profissionais, distribuídos nas funções de coordenadores de abrangência geral,
coordenadores técnicos e assessores técnicos de diversas áreas de conhecimento, englobando os meios físico, biótico
e socioeconômico, além de profundo conhecimento na avaliação dos impactos ambientais, bem como nas medidas
voltadas a evitar, mitigar e compensar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos.
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Paralelamente à elaboração do EIA, necessário ao licenciamento no IAT, está em curso processo de anuência do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) ao empreendimento. Processo junto ao IPHAN é o de
número 01508.000007/2020-35 e atualmente já há anuência do órgão para a Licença Prévio do empreendimento.

Também foram consultados outros órgãos, das três esferas governamentais, quanto a anuência ao empreendimento,
onde nenhum solicitou estudos adicionais para avaliação específica de viabilidade ou se posicionou contrário à
implantação e operação do empreendimento.

No que tange à Bibliografia, o Referencial Bibliográfico de todo EIA será apresentado, por área de abrangência, no
Volume 5, Capítulo 9 do presente Estudo de Impacto.
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5. MEIO SOCIOECONÔMICO

O presente documento apresenta os resultados do Diagnóstico do Meio Socioeconômico, parte integrante do Estudo de
Impacto Ambiental-EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental-RIMA referente à implantação do Contorno Norte
de Curitiba-CNC, na região metropolitana de Curitiba, no estado do Paraná e que, por sua vez, constitui um dos
componentes do rol de aspectos exigidos no termo de referência emitido pelo órgão ambiental licenciador..

A estrutura viária a ser implantada possui 11,785 km de extensão em pista dupla, sendo seu projeto integralmente
locado no município de Colombo/PR. Tal empreendimento se encontra atrelado ao contrato de concessão de rodovia
federal da Companhia Arteris Regis Bittencourt e é o trecho que complementará o anel viário da região metropolitana de
Curitiba/PR, já composto atualmente pelo Contorno Leste, pelo Contorno Sul e parte do Contorno Norte. Seu traçado e
as alternativas locacionais que estão sendo estudadas, alinhadas ao PER da ANTT, têm início na PR-417 (conhecida
como rodovia da Uva) e fim na rodovia BR-116/PR (rodovia Regis Bittencourt), com seu trecho intermediário fazendo
ligação com a BR-476/PR.

O resultados aqui apresentados traçam o perfil socioeconômico da população das áreas de influência do
empreendimento, comportando uma descrição das características sociais da mesma, tais como níveis de renda,
educação, saúde, entre outras e os principais aspectos relacionados ao seu atendimento por serviços sociais e de
infraestrutura básica, entre outras exigências contidas no Termo de Referência expedido pelo IAP para realização do
EIA/RIMA.

Desse modo, o diagnóstico realizado permite visualizar as perspectivas de crescimento e desenvolvimento
socioeconômico da população envolvida, constituindo uma base bastante sólida para a etapa posterior de prognóstico e
avaliação dos impactos ambientais que advirão da execução do empreendimento, permitindo um nível mais alto de
racionalidade na correção de possíveis desconformidades ambientais, fazendo com que o prognóstico, baseado em
conhecimentos validados para uma situação existente, estabeleça critérios bastante objetivos para a tomada de
decisões.

Em outras palavras, conhecendo-se o perfil socioeconômico da população pretende-se evidenciar a existência de
problemas no meio antrópico que possam interferir diretamente na realização das obras ou surgir em consequência
destas, visando se antecipar aos mesmos através da busca de soluções compartilhadas para todos os possíveis
entraves de modo a se obter êxito para todas as partes envolvidas, contribuindo para uma melhor decisão a respeito da
viabilidade ou não da realização do empreendimento nos moldes projetados.

5.1. METODOLOGIA APLICADA

O Diagnóstico do Meio Socioeconômico para a população da Área de Influência do empreendimento foi elaborado em
consonância com o Termo de Referência (TR) expedido pelo IAT, órgão responsável pelo processo de licenciamento
ambiental do empreendimento.

Para cumprir com as exigências do órgão licenciador, este documento foi consolidado de forma a constituir um
referencial de como se estruturam e interagem os diferentes fatores e as diferentes esferas (econômicas, sociais e
ambientais) encontrados na área de abrangência do empreendimento em questão.

A metodologia adotada para a realização do diagnóstico baseia-se em dois pilares fundamentais que são, a abordagem
interdisciplinar e o enfoque sistêmico. O emprego desta metodologia geral no estudo e caracterização da realidade
específica da área em questão permite a obtenção de um panorama das interrelações e interdependências entre os
diferentes aspectos que constituem a realidade em estudo. Salienta-se ainda, a opção por seguir rigorosamente a
itemização sugerida no Termo de Referência do IAP em seus itens principais, subdividindo-os em subitens quando
necessário à melhor organização das informações obtidas, além de terem sido incorporadas informações adicionais
sempre que consideradas relevantes e pertinentes aos objetivos do estudo em tela.

Do ponto de vista do meio socioeconômico, os passos metodológicos adotados para a realização do estudo seguiram
em primeiro lugar um amplo, porém criterioso levantamento de dados secundários advindos de duas fontes principais:
pesquisa bibliográfica e documental dos temas de interesse e coleta de dados e informações disponíveis em órgãos e
instituições governamentais e não governamentais, tais como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,
Prefeituras e Secretarias Municipais dos municípios que compõem a área de influência do empreendimento, Instituto do
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Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD,
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, Ministério da Economia, órgãos diversos do
Governo do Estado do Paraná, entre outros. Em segundo lugar, o Diagnóstico do Meio Socioeconômico foi
fundamentado na coleta de dados primários realizadas de duas formas: pesquisa de campo para observação da área
de estudo em sua dinâmica cotidiana e realização de entrevistas semiestruturadas e reuniões com atores sociais
relevantes para compreensão da realidade local e regional.

No que se refere à apresentação dos dados secundários, o estudo do meio socioeconômico cujo teor se encontra aqui
reunido, utilizou como menor nível de agregação o do município. Porém, em algumas situações, parte dos dados
secundários são disponibilizados em outros níveis de agregação, que ultrapassam a delimitação da AII, Microrregião,
Mesorregião ou Região Metropolitana, o que permite a compreensão da situação municipal no nível regional, podendo
ser melhor estabelecidas as articulações entre um ou outro fator, tendo em vista que, por vezes, o entendimento de
determinada questão só é possível com a utilização de agregados maiores, correspondendo ao nível do estado
envolvido, por exemplo.

Também constitui passo metodológico importante para a realização do presente Diagnóstico do Meio Socioeconômico,
a delimitação das áreas de influência do empreendimento. Estas áreas correspondem aos locais passíveis de
percepção dos efeitos potenciais do projeto em questão – Implantação do Contorno Norte de Curitiba –, em suas
distintas fases de planejamento, implantação e operação. No caso do meio socioeconômico, foram destacadas as
seguintes áreas de influência para o empreendimento em questão (mapeamentos apresentados no Volume 1 do EIA):

Área Diretamente Afetada - ADA: Faixa de domínio da estrutura viária e áreas de apoio para execução das obras, além
das áreas que sofrerão interferências físicas decorrentes da construção do empreendimento que inviabilizem parcial ou
totalmente as propriedades.

Área de Influência Direta – AID: Município de Colombo/PR, onde está inserida a totalidade da extensão das pistas do
contorno.

Área de Influência Indireta – AII: Região Metropolitana de Curitiba - RMC (29 municípios, a saber: Adrianópolis, Agudos
do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente,
Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande,
Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São
José dos Pinhais, Tijucas do Sul, Tunas do Paraná).

5.2. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO

Este item do componente socioeconômico apresenta o conteúdo relativo ao estudo da dinâmica demográfica, isto é, da
evolução, distribuição, composição e estrutura interna da população, bem como a localização das aglomerações
urbanas e rurais na área de abrangência do Contorno Norte de Curitiba. Também apresenta, atendendo ao requerido
no TR, a caracterização das condições gerais de habitação e infraestrutura dos serviços públicos ofertados à população
da AID, bem como suas demandas em relação às questões de transporte e saneamento básico (abastecimento de
água, coleta e tratamento de esgotos, coleta e disposição dos resíduos sólidos).

5.2.1. Dinâmica Demográfica

A relação entre a dinâmica demográfica e a mudança ambiental é uma dimensão essencial para se avaliar a pressão
das mudanças que podem advir da implantação de um empreendimento sobre os recursos naturais e socioculturais de
uma determinada área.

No presente estudo, a dinâmica demográfica foi estabelecida com base nos seguintes aspectos: população total,
urbana e rural e sua distribuição na área de abrangência do empreendimento, taxas de crescimento e densidade
demográfica e estrutura da população por idade e sexo.

A Tabela 1 que se segue traz o tamanho da população e a projeção de crescimento populacional na Área de Influência
Indireta-AII do empreendimento (região metropolitana de Curitiba) com base nos dados do último Censo Demográfico
realizado (2010) e na Estimativa de População do IBGE para o ano de 2019. Ressalva-se que as taxas de crescimento
populacional são, em geral, calculadas utilizando-se os dados oficiais dos censos demográficos brasileiros. Porém,
como o Censo Demográfico previsto para ser realizado em 2020 ainda não foi efetuado e disponibilizado até o momento
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de realização deste estudo, o último censo foi realizado em 2010 e sua comparação com o censo anterior, do ano 2000,
seria muito defasada, optou-se por comparar o tamanho da população constatada no Censo 2010 com a Estimativa
Populacional de 2019, ambos realizados pelo IBGE, a fim de se obter uma projeção do crescimento populacional, isto é,
um valor aproximado (não censitário), mais próximo de uma dimensão real. Assim, temos o tabela que se segue.

Tabela 1: Tamanho da População e densidade demográfica na AII e AID.

Município População
(Censo 2010)

População
Estimada (2019)

Projeção de Crescimento Demográfico
Período de 2010 a 2019 (%)

Adrianópolis 6.376 5.919 -7,16%

Agudos do Sul 8.270 9.371 13,31%

Almirante Tamandaré 103.204 118.623 14,94%

Araucária 119.123 143.843 20,75%

Balsa Nova 11.300 12.941 14,52%

Bocaiúva do Sul 10.987 12.944 17,81%

Campina Grande do Sul 38.769 43.288 11,65%

Campo do Tenente 7.125 7.971 11,87%

Campo Largo 112.377 132.002 17,46%

Campo Magro 24.843 29.318 18,01%

Cerro Azul 16.938 17.779 4,96%

Colombo 212.967 243.726 14,44%

Contenda 15.891 18.584 16,94%

Curitiba 1.751.907 1.933.105 10,34%

Doutor Ulysses 5.727 5.580 -2,56%

Fazenda Rio Grande 81.675 100.209 22,69%

Itaperuçu 23.887 28.634 19,87%

Lapa 44.932 48.163 7,19%

Mandirituba 22.220 26.869 20,92%

Piên 11.236 12.746 13,43%

Pinhais 117.008 132.157 12,94%

Piraquara 93.207 113.036 21,27%

Quatro Barras 19.851 23.559 18,67%

Quitandinha 17.089 19.049 11%

Rio Branco do Sul 30.650 32.397 5,69%

Rio Negro 31.274 34.170 9,26%

São José dos Pinhais 264.210 323.340 22,37%

Tijucas do Sul 14.537 16.868 16,03%

Tunas do Paraná 6.256 8.769 40,16%

Total 3.223.836 3.654.960 13,37%

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 e Estimativa da População Residente em 2019.

Com base nos dados da tabela anterior, tem-se uma população total na AII estimada em 3.654.960 pessoas, indicando
uma projeção de incremento populacional de 13,37%, sendo os três municípios mais populosos, a capital Curitiba, São
José dos Pinhais e Colombo. Se consideramos, para efeito de comparação, a projeção de crescimento calculada para o
estado do Paraná com base nos mesmos parâmetros (Censo 2010 e Estimativa Populacional 2019, ambos do IBGE),
tem-se um incremento populacional bastante superior à média estadual que é de 9,47%. O Paraná contava em 2010
com uma população de 10.444.526 pessoas, sendo sua população estimada em 2019 em 11.433.957.
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Os únicos municípios da região metropolitana – AII do empreendimento – a perderem população no período comparado 
foram Adrianápolis e Dr. Ulysses, com decréscimo de 7,16% e 2,56% respectivamente. No sentido inverso, Tunas do 
Paraná apresentou uma taxa de crescimento populacional excepcional, demonstrando 40,16% de incremento de pessoas 
em sua população. 

Também é importante considerar a questão da densidade demográfica observada, pois ela é um indicativo da distribuição 
espacial média dos efetivos demográficos e está diretamente relacionada com o grau de desenvolvimento, progresso e 
bem-estar num determinado espaço. Os indicadores de densidade demográfica contribuem para a análise quanto ao 
atendimento eficiente da população de um determinado território em termos de equilíbrio entre o tamanho da população 
e a adequada provisão de infraestruturas básicas tanto físicas quanto sociais. Em outras palavras, a proporção de 
pessoas e solo urbano disponível pode ter impacto significativo na saúde, meio ambiente, produtividade das cidades, 
eficiências dos serviços públicos, enfim, no desenvolvimento humano como um todo. 

A questão da densidade demográfica, portanto, constitui um dos elementos balizadores para avaliação das condições de 
habitabilidade de um local e é uma das formas de percepção do modo como a maior ou menor concentração de pessoas, 
construções e atividades influenciam o tipo e a qualidade de vida que nele se pode desfrutar.  

Entretanto, é preciso considerar que, se por um lado uma maior densidade demográfica pode indicar maior vitalidade 
urbana, mais geração de receitas e produtividade urbanas, por outro, áreas densamente ocupadas podem sobrecarregar 
e causar saturação das redes de infraestrutura e serviços urbanos e maior pressão de demanda sobre o solo urbano, 
terrenos e espaço habitacional. 

No caso dos municípios analisados chama a atenção a alta concentração populacional nos municípios da Área de 
Influência, principalmente a capital, Curitiba, com 4.027,04 hab./Km² e Pinhais que chega a ter 1.922,42 hab./Km² quando 
a média do Estado do Paraná é de 52,40 hab./Km², considerando-se os dados do Censo 2010. Quando comparada à 
média estadual, a situação de adensamento urbano da região metropolitana é ainda mais expressiva, chegando a uma 
média de 194,46 habitantes/km2. Destaca-se que, a região metropolitana de Curitiba-RMC, definida como AII do 
empreendimento em questão, abriga 31,93% da população do Paraná, considerando-se a Estimativa Populacional do 
IBGE para o ano de 2019. 

Na sequência é apresentado o Tabela 2 de densidade demográfica para a AII do Contorno Norte de Curitiba. 

Tabela 2: Densidade Demográfica na AII e AID 

Municípios 
Área Territorial 

(km2) 
Densidade Demográfica (2010) 

(Hab./km²) 

Adrianópolis 1.349,311 4,73 

Agudos do Sul 192,261 43,01 

Almirante Tamandaré 194,744 529,95 

Araucária 469,240 253,86 

Balsa Nova 348,926 32,39 

Bocaiúva do Sul 826,344 13,30 

Campina Grande do Sul 539,245 71,90 

Campo do Tenente 304,488 23,40 

Campo Largo 1.243,552 89,93 

Campo Magro 275,352 90,22 

Cerro Azul 1.341,189 12,63 

Colombo 197,793 1.076,72 

Contenda 299,037 53,14 

Curitiba 435,036 4,027,04 

Doutor Ulysses 777,482 7,33 

Fazenda Rio Grande 116,678 700,00 

Itaperuçu 320,578 75,96 

Lapa 2.093,859 21,46 
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Municípios 
Área Territorial 

(km2) 
Densidade Demográfica (2010) 

(Hab./km²) 

Mandirituba 379,179 58,60 

Piên 254,792 44,10 

Pinhais 60,869 1.922,42 

Piraquara 227,042 410,52 

Quatro Barras 180,471 110,00 

Quitandinha 447,024 38,23 

Rio Branco do Sul 812,288 37,73 

Rio Negro 604,138 51,77 

São José dos Pinhais 946,435 279,16 

Tijucas do Sul 671,839 21,64 

Tunas do Paraná 668,478 9,36 

TOTAL 16.577,67 194,46 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 e Área territorial brasileira, 2011 

A despeito da intensificação dos processos de urbanização e de metropolização do território, ainda se observa na AII do 
empreendimento, ainda que em muito menor número, municípios com características predominantemente rurais, com 
taxas de urbanização abaixo dos 30%. Destacam-se os municípios de Dr. Ulysses e Tijucas do Sul, ambos com apenas 
16% de urbanização de seus territórios e o fato de que esta uma característica que se tende a perder no conjunto dos 
municípios da AII, tendo em vista o fato de que todos eles cresceram sua população urbana em no mínimo 28% segundo 
os dados do Censo de 2010. A cidade de Curitiba e de Pinhais já apresentam 100% de sua população vivendo em área 
urbana. 

A distribuição da população entre as áreas urbanas e rurais dos municípios que compõem a AII deste estudo encontra-
se sintetizada no Tabela 3. As informações são referentes ao ano de 2010, extraídas do Censo Demográfico do IBGE.  

Tabela 3: População Urbana e Rural na AII e AID 

Município 
População 

Urbana 
População 

Rural 
População total 

(2010) 
Taxa Urbanização 

(2010) 

Adrianópolis 2.060 4.316 6.376 32% 

Agudos do Sul 2.822 5.448 8.270 34% 

Almirante Tamandaré 98.892 4.312 103.204 96% 

Araucária 110.205 8.918 119.123 93% 

Balsa Nova 6.870 4.430 11.300 61% 

Bocaiúva do Sul 5.128 5.859 10.987 47% 

Campina Grande do Sul 31.961 6.808 38.769 82% 

Campo do Tenente 4.194 2.931 7.125 59% 

Campo Largo 94.171 18.206 112.377 84% 

Campo Magro 19.547 5.296 24.843 79% 

Cerro Azul 4.808 12.130 16.938 28% 

Colombo 203.203 9.764 212.967 95% 

Contenda 9.231 6.660 15.891 58% 

Curitiba 1.751.907 - 1.751.907 100% 

Doutor Ulysses 929 4.798 5.727 16% 

Fazenda Rio Grande 75.928 5.747 81.675 93% 

Itaperuçu 19.956 3.931 23.887 84% 
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Município 
População 

Urbana 
População 

Rural 
População total 

(2010) 
Taxa Urbanização 

(2010) 

Lapa 27.222 17.710 44.932 61% 

Mandirituba 7.414 14.806 22.220 33% 

Piên 4.523 6.713 11.236 40% 

Pinhais 117.008 - 117.008 100% 

Piraquara 45.738 47.469 93.207 49% 

Quatro Barras 17.941 1.910 19.851 90% 

Quitandinha 4.887 12.202 17.089 29% 

Rio Branco do Sul 22.045 8.605 30.650 72% 

Rio Negro 25.710 5.564 31.274 82% 

São José dos Pinhais 236.895 27.315 264.210 90% 

Tijucas do Sul 2.285 12.252 14.537 16% 

Tunas do Paraná 2.792 3.464 6.256 45% 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

As tabelas seguintes mostram a estrutura etária da população pesquisada, bem como sua divisão por gênero no ano de 
2010. Observa-se pelos dados apresentados, a ligeira predominância da população feminina, maioria nos municípios 
mais populosos. Considerando-se toda a área de influência do empreendimento, as mulheres correspondem a 51%, 
enquanto os homens somam 49% do total da população. 

Já a Razão de Sexo (razão entre o número de homens e o número de mulheres em uma população) nos municípios 
atingidos é a seguinte: para cada mulher tem-se 1,07 homens em Adrianópolis, para cada mulher tem-se 1,08 homens 
em Agudos do Sul, para cada mulher tem-se 0,98 homens em Almirante Tamandaré, para cada para cada mulher tem-
se 1,00 homens em Araucária, para cada mulher tem-se 1,02 homens em Balsa Nova, para cada para cada mulher tem-
se 1,02 homens em Bocaiúva do Sul, para cada mulher tem-se 0,98 homens em Campina Grande do Sul, para cada 
mulher tem-se 1,06 homens em Campo do Tenente, para cada mulher tem-se 0,98 homens em Campo Largo, para cada 
mulher tem-se 1,01 homens em Campo Magro, para cada mulher tem-se 1,06 homens Cerro Azul, para cada mulher tem-
se 0,97 homens em Colombo, para cada mulher tem-se 1,03 homens em Contenda, para cada mulher tem-se 0,91 
homens em Curitiba, para cada mulher tem-se 1,08 homens em Doutor Ulysses, para cada mulher tem-se 0,99 homens 
em Fazenda Rio Grande, para cada mulher tem-se 1,00 homens em Itaperuçu, para cada mulher tem-se 1,01 homens 
em Lapa, para cada mulher tem-se 1,04 homens em Mandirituba, para cada mulher tem-se 1,05 homens em Piên, para 
cada mulher tem-se 0,94 homens em Pinhais, para cada mulher tem-se 1,07 homens em Piraquara, para cada mulher 
tem-se 1,00 homens em Quatro Barras, para cada mulher tem-se 1,07 homens em Quitandinha, para cada mulher tem-
se 1,02 homens em Rio Branco do Sul, para cada mulher tem-se 0,99 homens em Rio Negro, para cada mulher tem-se 
0,98 homens em São José dos Pinhais, para cada mulher tem-se 1,07 homens em Tijucas do Sul e para cada mulher 
tem-se 1,09 homens em Tunas do Paraná. 

Em relação à idade da população compreendida nos municípios da AII do empreendimento, os dados demonstraram o 
estreitamento do número de habitantes nas faixas etárias mais jovens, que aliadas ao crescimento da população total 
anteriormente observado, indicam a configuração da população economicamente ativa, ou melhor, da força de trabalho, 
indicando ampliação da base em idade ativa e, consequentemente, da disponibilidade de mão-de-obra. Este fato se 
refletirá nas condições econômicas dos municípios estudados que serão tratadas mais adiante neste diagnóstico. As 
Tabelas que seguem trazem as informações a respeito deste perfil em cada município da Área de Influência Direta e 
Indireta do empreendimento de construção do Contorno Norte de Curitiba, segundo o Censo Demográfico de 2010, 
realizado pelo IBGE. 
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Tabela 4: Faixa etária e sexo da população de Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova e Bocaiúva do Sul. 

Faixa Etária 
(anos) 

Adrianópolis Agudos do Sul Almirante Tamandaré Araucária Balsa Nova Bocaiúva do Sul 

Masc. Femin. Total Masc. Femin. Total Masc. Femin. Total Masc. Femin. Total Masc. Femin. Total Masc. Femin. Total 

0 a 4 241 236 477 292 299 591 4.552 4.284 8 4.670 4.341 9.011 410 405 815 438 459 897 

5 a 9 323 267 590 330 312 642 4.538 4.356 21 4.877 4.831 9.708 417 385 802 471 509 980 

10 a 14 380 322 702 434 425 859 5.542 5.250 57 5.768 5.574 11.342 532 496 1.028 612 601 1.213 

15 a 19 336 288 624 444 363 807 4.970 5.120 181 5.760 5.499 11.259 530 498 1.028 550 467 1.017 

20 a 24 209 207 416 302 312 614 4.646 4.594 399 5.623 5.624 11.247 494 512 1.006 439 451 890 

25 a 29 217 217 434 337 282 619 4.437 4.609 753 5.611 5.507 11.118 520 458 978 452 433 885 

30 a 34 196 176 372 317 270 587 4.230 4.307 1.232 5.358 5.110 10.468 475 461 936 418 398 816 

35 a 39 182 203 385 313 273 586 4.031 4.180 1.861 4.760 4.868 9.628 461 440 901 406 397 803 

40 a 44 196 196 392 298 279 577 3.605 3.786 2.719 4.254 4.332 8.586 420 418 838 356 325 681 

45 a 49 187 198 385 307 261 568 2.904 3.144 3.874 3.548 3.809 7.357 365 346 711 315 308 623 

50 a 54 185 166 351 239 235 474 2.398 2.616 5.014 2.915 3.080 5.995 320 328 648 279 274 553 

55 a 59 178 152 330 194 172 366 1.914 1.960 6.048 2.341 2.361 4.702 247 242 489 215 250 465 

60 a 64 122 124 246 154 170 324 1.336 1.383 7.391 1.626 1.586 3.212 192 193 385 201 189 390 

65 a 69 117 111 228 144 116 260 858 1.003 8.211 1.026 1.116 2.142 133 147 280 144 132 276 

70 a 74 99 86 185 103 97 200 579 653 8.537 673 766 1.439 108 121 229 109 113 222 

75 a 79 66 60 126 54 38 92 344 409 9.046 432 573 1.005 55 54 109 69 59 128 

80 a 84 33 40 73 29 39 68 153 246 9.240 233 324 557 29 44 73 47 42 89 

85 a 89 22 23 45 14 15 29 74 107 10.090 81 135 216 8 20 28 26 20 46 

90 a 94 5 4 9 - 4 4 16 41 10.792 38 57 95 4 8 12 3 8 11 

95 a 99 2 2 4 1 2 3 7 14 8.894 11 19 30 - 1 1 2 - 2 

100 ou mais 2 - 2 - - - 2 6 8.836 1 5 6 1 2 3 - - - 

Total 3.298 3.078 6.376 4.306 3.964 8.270 51.136 52.068 103.204 59.606 59.517 119.123 5.721 5.579 11.300 5.552 5.435 10.987 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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Tabela 5: Faixa etária e sexo da população de Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul e Colombo. 

Faixa 
Etária 
(anos) 

Campina Grande do Sul Campo do Tenente Campo Largo Campo Magro Cerro Azul Colombo 

Masc. Femin. Total Masc. Femin. Total Masc. Femin. Total Masc. Femin. Total Masc. Femin. Total Masc. Femin. Total 

0 a 4 1.607 1.591 3.198 308 291 599 3.951 3.871 7.822 1.013 926 1.939 671 625 1.296 8.519 8.380 16.899 

5 a 9 1.616 1.573 3.189 312 322 634 4.201 4.104 8.305 1.025 985 2.010 838 819 1.657 9.160 8.775 17.935 

10 a 14 1.964 1.988 3.952 426 378 804 5.142 4.977 10.119 1.328 1.217 2.545 1.009 969 1.978 10.715 10.295 21.010 

15 a 19 1.899 1.765 3.664 382 328 710 5.222 5.000 10.222 1.234 1.217 2.451 842 769 1.611 10.023 10.025 20.048 

20 a 24 1.769 1.769 3.538 323 292 615 4.955 4.755 9.710 1.136 1.035 2.171 635 629 1.264 9.714 9.719 19.433 

25 a 29 1.730 1.796 3.526 283 263 546 4.846 4.965 9.811 1.093 1.016 2.109 653 663 1.316 9.621 9.852 19.473 

30 a 34 1.587 1.646 3.233 286 296 582 4.907 4.943 9.850 1.016 1.063 2.079 646 573 1.219 9.106 9.428 18.534 

35 a 39 1.498 1.489 2.987 255 243 498 4.397 4.570 8.967 1.007 980 1.987 599 536 1.135 8.503 8.624 17.127 

40 a 44 1.352 1.420 2.772 260 241 501 4.187 4.361 8.548 907 909 1.816 556 504 1.060 7.417 7.865 15.282 

45 a 49 1.077 1.211 2.288 213 195 408 3.624 3.846 7.470 702 782 1.484 504 488 992 6.186 6.755 12.941 

50 a 54 993 1006 1.999 167 162 329 2.926 3.132 6.058 589 673 1.262 412 393 805 5.109 5.526 10.635 

55 a 59 711 778 1.489 144 124 268 2.420 2.501 4.921 492 499 991 396 366 762 3.900 4.246 8.146 

60 a 64 518 511 1.029 113 93 206 1.804 1.914 3.718 352 388 740 318 271 589 2.710 3.066 5.776 

65 a 69 369 375 744 73 80 153 1.279 1.386 2.665 258 263 521 242 236 478 1.856 2.092 3.948 

70 a 74 253 264 517 55 61 116 868 1037 1.905 180 163 343 183 165 348 1.217 1.429 2.646 

75 a 79 166 174 340 43 43 86 503 683 1.186 100 110 210 113 111 224 645 973 1.618 

80 a 84 72 107 179 22 24 46 262 403 665 43 62 105 62 64 126 401 549 950 

85 a 89 35 49 84 7 10 17 135 193 328 17 29 46 22 26 48 159 243 402 

90 a 94 9 21 30 3 3 6 25 62 87 12 12 24 13 6 19 37 84 121 

95 a 99 1 3 4 - - - 6 13 19 3 5 8 3 4 7 9 29 38 

100 ou 
mais 

3 4 7 1 - 1 - 1 1 - 2 2 1 3 4 3 2 5 

Total 19.229 19.540 38.769 3.676 3.449 7.125 55.660 56.717 112.377 12.507 12.336 24.843 8.718 8.220 16.938 105.010 107.957 212.967 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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Tabela 6: Faixa etária e sexo da população de Contenda, Curitiba, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande e Itaperuçu. 

Faixa Etária 
(anos) 

Contenda Curitiba Doutor Ulysses Fazenda Rio Grande Itaperuçu 

Masc. Femin. Total Masc. Femin. Total Masc. Femin. Total Masc. Femin. Total Masc. Femin. Total 

0 a 4 585 566 1.151 54.642 53.277 107.919 218 226 444 3.545 3.462 7.007 1.055 1.048 2.103 

5 a 9 685 651 1.336 57.263 54.785 112.048 319 282 601 3.803 3.696 7.499 1.180 1.200 2.380 

10 a 14 825 713 1.538 66.150 63.843 129.993 334 346 680 4.402 4.299 8.701 1.340 1.266 2.606 

15 a 19 702 662 1.364 70.051 69.461 139.512 347 279 626 3.998 3.923 7.921 1.217 1.264 2.481 

20 a 24 716 651 1.367 78.657 79.897 158.554 220 211 431 3.613 3.714 7.327 1.142 1.123 2.265 

25 a 29 647 593 1.240 81.266 84.484 165.750 202 184 386 3.592 3.682 7.274 1.055 1.050 2.105 

30 a 34 693 659 1.352 75.240 79.990 155.230 208 207 415 3.433 3.582 7.015 1.014 1.049 2.063 

35 a 39 592 594 1.186 66.109 71.894 138.003 217 199 416 3.207 3.181 6.388 883 928 1.811 

40 a 44 565 586 1.151 61.693 68.688 130.381 183 159 342 2.831 2.965 5.796 842 788 1.630 

45 a 49 502 480 982 56.039 66.648 122.687 172 143 315 2.420 2.519 4.939 608 611 1.219 

50 a 54 434 372 806 48.048 58.683 106.731 126 127 253 1.910 2.017 3.927 481 443 924 

55 a 59 348 370 718 39.047 47.963 87.010 123 105 228 1.459 1.431 2.890 364 363 727 

60 a 64 308 310 618 28.967 36.826 65.793 109 90 199 933 968 1.901 280 279 559 

65 a 69 191 215 406 19.615 26.345 45.960 76 70 146 632 682 1.314 209 214 423 

70 a 74 140 155 295 14.126 20.330 34.456 53 55 108 399 445 844 131 125 256 

75 a 79 84 93 177 9.364 15.272 24.636 34 33 67 204 287 491 95 68 163 

80 a 84 49 68 117 5.594 10.542 16.136 24 12 36 116 146 262 47 50 97 

85 a 89 24 40 64 2.404 5.288 7.692 9 11 20 53 64 117 33 22 55 

90 a 94 2 13 15 630 1.943 2.573 2 7 9 21 24 45 4 8 12 

95 a 99 3 4 7 167 536 703 2 1 3 - 11 11 3 2 5 

100 ou mais - 1 1 43 97 140 2 - 2 3 3 6 1 2 3 

Total 8.095 7.796 15.891 835.115 916.792 1.751.907 2980 2747 5.727 40.574 41.101 81.675 11.984 11.903 23.887 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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Tabela 7: Faixa etária e sexo da população de Lapa, Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara e Quatro Barras. 

Faixa 
Etária 
(anos) 

Lapa Mandirituba Piên Pinhais Piraquara Quatro Barras 

Masc. Femin. Total Masc. Femin. Total Masc. Femin. Total Masc. Femin. Total Masc. Femin. Total Masc. Femin. Total 

0 a 4 1.607 1.530 3.137 820 896 1.716 430 410 840 4.233 4.203 8.436 4.082 3.810 7.892 775 774 1.549 

5 a 9 1.787 1.792 3.579 1.001 935 1.936 479 464 943 4.566 4.593 9.159 4.258 4.051 8.309 841 735 1.576 

10 a 14 2.140 1.979 4.119 1.174 1.072 2.246 535 566 1.101 5.213 5.123 10.336 4.814 4.470 9.284 970 855 1.825 

15 a 19 2.035 1.883 3.918 1.053 990 2.043 524 506 1.030 5.210 5.154 10.364 4.436 4.260 8.696 980 934 1.914 

20 a 24 1.921 1.832 3.753 936 883 1.819 463 449 912 5.121 5.313 10.434 4.489 4.081 8.570 902 896 1.798 

25 a 29 1.896 1.829 3.725 808 842 1.650 541 494 1.035 5.246 5.439 10.685 4.950 4.099 9.049 899 888 1.787 

30 a 34 1.747 1.828 3.575 813 829 1.642 522 472 994 5.138 5.577 10.715 4.605 3.853 8.458 848 860 1.708 

35 a 39 1.732 1.661 3.393 847 741 1.588 459 414 873 4.863 4.949 9.812 4.030 3.507 7.537 746 745 1.491 

40 a 44 1.664 1.530 3.194 787 836 1.623 411 378 789 4.219 4.495 8.714 3.466 3.205 6.671 685 746 1.431 

45 a 49 1.459 1.504 2.963 711 668 1.379 334 305 639 3.522 3.941 7.463 2.700 2.659 5.359 619 681 1.300 

50 a 54 1.266 1.249 2.515 652 570 1.222 320 262 582 2.923 3.318 6.241 2.053 2.168 4.221 513 528 1.041 

55 a 59 1.058 1.043 2.101 511 484 995 278 239 517 2.252 2.661 4.913 1.544 1.571 3.115 373 405 778 

60 a 64 804 824 1.628 407 404 811 176 192 368 1.709 2.012 3.721 1.010 1.211 2.221 291 291 582 

65 a 69 606 635 1.241 309 277 586 122 131 253 1.105 1.290 2.395 747 799 1.546 215 212 427 

70 a 74 412 485 897 237 205 442 69 70 139 728 904 1.632 510 520 1.030 133 143 276 

75 a 79 288 336 624 137 134 271 53 61 114 443 623 1.066 266 375 641 73 103 176 

80 a 84 146 214 360 81 88 169 27 43 70 205 357 562 140 216 356 57 60 117 

85 a 89 56 98 154 23 33 56 13 15 28 75 155 230 74 95 169 23 28 51 

90 a 94 17 29 46 5 16 21 2 6 8 26 72 98 15 49 64 9 8 17 

95 a 99 3 5 8 3 2 5 1 - 1 11 18 29 2 13 15 3 2 5 

100 ou 
mais 

2 - 2 - - - - - - 1 2 3 3 1 4 - 2 2 

Total 22.646 22.286 44.932 11.315 10.905 22.220 5.759 5.477 11.236 56.809 60.199 117.008 48.194 45.013 93.207 9.955 9.896 19.851 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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Tabela 8: Faixa etária e sexo da população de Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná. 

Faixa 
Etária 
(anos) 

Quitandinha Rio Branco do Sul Rio Negro São José dos Pinhais Tijucas do Sul Tunas do Paraná 

Masc. Femin. Total Masc. Femin. Total Masc. Femin. Total Masc. Femin. Total Masc. Femin. Total Masc. Femin. Total 

0 a 4 611 579 1.190 1.309 1.182 2.491 1.174 1.128 2.302 10.614 10.288 20.902 593 529 1.122 327 301 628 

5 a 9 709 662 1.371 1.414 1.318 2.732 1.279 1.151 2.430 10.836 10.483 21.319 619 577 1.196 373 342 715 

10 a 14 828 782 1.610 1.613 1.605 3.218 1.472 1.418 2.890 12.340 11.945 24.285 771 732 1.503 388 367 755 

15 a 19 855 765 1.620 1.494 1.535 3.029 1.416 1.347 2.763 11.664 11.636 23.300 707 658 1.365 302 323 625 

20 a 24 680 666 1.346 1.351 1.346 2.697 1.325 1.309 2.634 11.700 12.055 23.755 569 553 1.122 283 284 567 

25 a 29 706 619 1.325 1.395 1.341 2.736 1.317 1.250 2.567 12.533 12.834 25.367 569 517 1.086 314 261 575 

30 a 34 683 628 1.311 1.232 1.255 2.487 1.267 1.303 2.570 12.268 12.195 24.463 593 503 1.096 267 229 496 

35 a 39 638 575 1.213 1.166 1.157 2.323 1.209 1.208 2.417 10.940 10.928 21.868 559 494 1.053 212 189 401 

40 a 44 623 576 1.199 1.067 1.039 2.106 1.097 1.050 2.147 9.539 10.021 19.560 536 515 1.051 197 167 364 

45 a 49 533 502 1.035 888 856 1.744 968 1.035 2.003 8.012 8.334 16.346 437 436 873 159 127 286 

50 a 54 488 492 980 695 701 1.396 854 856 1.710 6.360 6.843 13.203 388 357 745 112 124 236 

55 a 59 433 388 821 648 563 1.211 705 734 1.439 4.933 5.357 10.290 338 287 625 112 85 197 

60 a 64 348 335 683 439 433 872 538 593 1.131 3.492 3.865 7.357 274 266 540 80 66 146 

65 a 69 284 272 556 341 302 643 367 433 800 2.235 2.528 4.763 240 211 451 53 41 94 

70 a 74 188 173 361 210 215 425 273 352 625 1.455 1.868 3.323 165 142 307 35 35 70 

75 a 79 133 114 247 147 133 280 172 223 395 898 1.155 2.053 92 117 209 27 25 52 

80 a 84 61 80 141 71 66 137 83 207 290 493 798 1.291 53 58 111 12 13 25 

85 a 89 25 34 59 44 38 82 36 69 105 206 324 530 29 27 56 13 3 16 

90 a 94 8 7 15 12 13 25 17 33 50 68 116 184 11 8 19 4 1 5 

95 a 99 2 2 4 4 4 8 1 5 6 8 34 42 2 - 2 1 2 3 

100 ou 
mais 

1 1 2 6 2 8 - - - 3 6 9 1 4 5 - - - 

Total 8.837 8.252 17.089 15.546 15.104 30.650 15.570 15.704 31.274 130.597 133.613 264.210 7.546 6.991 14.537 3.271 2.985 6.256 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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5.2.2. Condições de Habitabilidade  

Inicia-se a caracterização das condições de habitabilidade na área de influência do empreendimento, a partir da 
intensidade de ocupação do espaço de moradia. Este é um item associado ao nível de conforto domiciliar e nas cidades 
pesquisadas pode-se observar, de forma geral, que os indicadores se encontram abaixo ou na média nacional de 
moradores por domicílio, que é de 3,33 m/d. A tabela seguinte traz os dados relativos ao número de domicílios 
recenseados e a média de moradores naqueles de natureza particular na AII e AID. 

Tabela 9: Número de domicílios recenseados e média de moradores em domicílios particulares ocupados nos municípios 
da AII e AID. 

Município 
Domicílios 

Recenseados 
Média de 

Moradores 
 Município 

Domicílios 
Recenseados 

Média de 
Moradores 

Adrianópolis 2.943 3,22  Fazenda Rio Grande 27.640 3,44 

Agudos do Sul 3.269 3,20 Itaperuçu 7.280 3,47 

Almirante Tamandaré 32.600 3,39 Lapa 16.556 3,18 

Araucária 40.056 3,35 Mandirituba 8.573 3,30 

Balsa Nova 4.431 3,20 Piên 3.923 3,32 

Bocaiúva do Sul 3.944 3,38 Pinhais 38.227 3,27 

Campina Grande do Sul 13.603 3,33 Piraquara 29.626 3,38 

Campo do Tenente 2.424 3,46 Quatro Barras 7.071 3,25 

Campo Largo 38.563 3,27 Quitandinha 6.560 3,25 

Campo Magro 8.504 3,35 Rio Branco do Sul 10.360 3,36 

Cerro Azul 6.741 3,26 Rio Negro 10.916 3,25 

Colombo 68.363 3,34 São José dos Pinhais 89.770 3,26 

Contenda 5.337 3,39 Tijucas do Sul 6.242 3,20 

Curitiba 635.631 3,03 Tunas do Paraná 2.452 3,48 

Doutor Ulysses 2.270 3,39 Região Metropolitana Curitiba 1.133.875 3,30 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

Outro aspecto considerado neste estudo para entendimento da situação quanto ao acesso da população das áreas de 
influência do empreendimento à infraestrutura de serviços públicos, foi a questão da comunicação. A tabela seguinte traz 
os dados sobre a posse de bens duráveis de comunicação na AII e da AID do empreendimento. 
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Tabela 10: Número de domicílios com acesso a bens duráveis de comunicação na AII e AID. 

Localidade Bem durável 
Nº de domicílios com acesso a bens duráveis de comunicação 

2000 2010 

Região Metropolitana de 
Curitiba (AII) 

Rádio  751.114 909.837 

Televisão  743.033 986.043 

Telefone Celular  - 910.931 

Telefone Fixo  463.758 630.851 

Microcomputador  150.123 575.017 

Microcomputador com 
Acesso à Internet  - 465.533 

 

Colombo (AID) 

Rádio  45.679 56.218 

Televisão  44.536 61.347 

Telefone Celular  - 55.557 

Telefone Fixo  21.686 35.520 

Microcomputador  2.916 28.330 

Microcomputador com 
Acesso à Internet  - 18.697 

Fonte: Base de dados do IPARDES, 2010 

Quanto à capacidade de movimentação no espaço metropolitano, a mobilidade auferida pelo Censo de 2010 mostra que 
na RMC, 384.754 pessoas (16,1%) deslocavam-se do município de residência para estudar e/ou trabalhar em outro 
município, entre as 2,4 milhões de pessoas que estudavam e/ou trabalhavam. O principal motivo, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, era o trabalho. Dos 1.657.198 trabalhadores residentes na RMC, 318.298 
exerciam sua atividade em município diferente do de residência, o que corresponde a 19,2%; para os moradores de 
Curitiba, o percentual de deslocamentos para outros municípios era de 6,3%. Esta dinâmica se mostra acentuada entre 
os municípios integrantes do Núcleo Urbano Central-NUC, ainda que novos municípios tenham se integrado de forma 
incipiente à complexidade deste. 

São identificados três patamares de adensamento populacional e deslocamentos diários na RMC. O primeiro, composto 
pelo chamado núcleo urbano central, é formado pela cidade-polo Curitiba e outros 11 municípios (Almirante Tamandaré, 
Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, 
Quatro Barras e São José dos Pinhais). É onde se encontra o maior número de funções urbanas e o maior número de 
deslocamentos diários, em volume de pessoas, compreendendo mais de 80% dos deslocamentos de toda a Região 
Metropolitana. 

O segundo patamar de adensamento e fluxo de deslocamento diário, ou primeiro anel metropolitano, é constituído por 7 
municípios (Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Contenda, Itaperuçu, Mandirituba, Rio Branco do Sul e Tunas do Paraná) que 
não mantêm continuidade física com a mancha urbana polarizada por Curitiba e nos quais existe um nível médio de 
atendimento de infraestrutura e serviços públicos urbanos. Nesse contexto, observam-se tanto bolsões de excelência 
quantos bolsões de miséria. São municípios que estabelecem relações intensas com o polo e com os demais municípios 
da mancha contínua. Já o terceiro patamar, ou segundo anel metropolitano, é formado por 7 municípios de características 
eminentemente rurais (Adrianópolis, Agudos do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Lapa, Quitandinha e Tijucas do Sul), 
cuja dinâmica econômica se encontra deprimida e pouco se conecta com a que se desenvolve nos outros dois patamares. 
Principalmente por essa razão vem registrando perda de população em alguns dos municípios que o constituem. 

5.2.3. Caracterização da Área de Influência Direta – AID: o município de Colombo 

O Termo de Referência – TR que orienta o desenvolvimento dos estudos necessários ao diagnóstico do meio 
socioeconômico, solicita que se caracterize sucintamente as condições gerais de habitação e infraestrutura de serviços 
públicos na área de influência direta do empreendimento, bem como suas demandas em termos de serviços de transporte, 
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, disposição do lixo. A AID tomada como referência neste trabalho 
constitui-se pelo município de Colombo/PR. 
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5.2.3.1. Condições gerais de habitação e disponibilidade de infraestrutura de serviços públicos 

5.2.3.1.1. TRANSPORTE 

O levantamento de dados a respeito da situação de transporte na AID inicia-se pelas informações sobre o tamanho da 
frota do município compreendido. A tabela e o gráfico que se seguem dão uma dimensão do peso de cada tipo de 
transporte utilizado pela população residente no município em questão. 

Destaca-se a grande proporção de automóveis e motocicletas em relação aos demais tipos de veículos automotores no 
trânsito desta cidade. Em números absolutos eles representam 85.855 automóveis e 21.679 motocicletas. 

Tabela 11: Tipo e número de veículos na AID 

Tipo de Veículo 
Número de 
Veículos 

 
Tipo de Veículo 

Número de 
Veículos 

 
Tipo de Veículo 

Número de 
Veículos 

Automóvel 85.855  Ciclomotor 78  Semirreboque 1.643 

Bonde 0 Micro-ônibus 398 Sidecar 4 

Caminhão 4.534 Motocicleta 21.679 Trator de esteira 0 

Caminhão trator 1.434 Motoneta 3.253 Trator de rodas 35 

Caminhonete 9.532 Ônibus 597 Triciclo 25 

Camioneta 4.003 Quadriciclo 0 Utilitário 610 

Chassi plataforma 0 Reboque 2.283 TOTAL 135.983 

Ministério da Infraestrutura, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 2018 

Figura 1: Gráfico - Frota de Veículos Automotores. 

 

Tendo como uma de suas funções básicas a de induzir o desenvolvimento urbano e rural, o transporte é uma atividade 
que promove a movimentação de bens, produtos e pessoas. Assim, um sistema de transporte diversificado e eficiente é 
um dos pressupostos básicos para a viabilização de crescimento econômico de uma região, uma vez que transporta 
divisas para os municípios e propicia qualidade de vida à população ali residente. 

O sistema de transporte de Colombo é integrado ao sistema da RMC, e em algumas áreas o sistema é do próprio 
município. O sistema integrado metropolitano é tarifado através da RIT – Rede Integrada de Transportes, que tem como 

85.855

4.534

1.434

9.532

4.003
398

21.679

3.253 597 35

Frota de Veículos Automotores 

Automóveis Caminhões Caminhões Trator Caminhonetes Camionetas

Micro‐ônibus Motocicletas Motonetas Ônibus Tratores de Roda



19 

 

 

princípio o pagamento de uma única tarifa para se adentrar ao sistema, podendo-se fazer baldeações nos terminais, sem 
a necessidade de um novo pagamento. 

O terminal do Maracanã, localizado na PR-476 (estrada da Ribeira), é o principal ponto de origem e destino das ligações 
metropolitanas. É neste terminal que as linhas expressas oriundas dos diversos terminais curitibanos chegam, e articula 
as linhas alimentadoras que atendem o centro e os bairros de Colombo. Em novembro de 2008, com a inauguração do 
Terminal do Guaraituba, este passou a dividir com o terminal do Maracanã o papel de articulação entre as linhas locais 
regionais, e podemos citar o Terminal Roça Grande, que a partir do dia 21 de junho de 2017 passou a fazer a integração 
com o terminal Santa Cândida em Curitiba através da linha de ônibus S31- Roça Grande (Colombo)/Santa Cândida 
(Curitiba). Essa integração é resultado do protocolo de intenções, assinado em 16 de janeiro de 2017, entre a COMEC e 
a Urbs. O bairro Roça Grande faz parte dos bairros que possuem porções pertencentes à ADA do empreendimento. 

Figura 2: Terminal Roça Grande. 

  

5.2.3.1.2. SANEAMENTO BÁSICO 

No município de Colombo, os serviços de abastecimento de água e tratamento de esgotos é realizado pela Companhia 
de Saneamento do Paraná - SANEPAR. Porém com o objetivo de se captar informações mais precisas, em escala 
municipal, foram tomados os dados do Censo Demográfico 2010 e da base de dados do Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento - IPARDES. O número de domicílios com abastecimento de água no município que compõe a AID deste 
projeto pode ser verificado na tabela a seguir.  

Tabela 12: Número de unidades e consumo de água medido na AID. 

Localidade Classe atendida Número de Unidades 

Colombo (AID) 

Unidades Atendidas Residenciais  77.569 

Unidades Atendidas Comerciais  4.224 

Unidades Atendidas Industriais  313 

Consumo de Água Volume Medido (m³) 10.274.283 

Fonte: Base de dados do IPARDES. 

Além do número de unidades com abastecimento de água, foi coletada também dados sobre a forma de abastecimentos 
dos domicílios no município da área de influência direta, expressos na tabela que se segue. 

Tabela 13: Domicílios por forma de abastecimento de água na AID. 

Forma de Abastecimento de água 
Situação do domicílio 

Porcentagem de Domicílios por 
forma de abastecimento (%) 

TOTAL Urbana Rural TOTAL Urbana Rural 

Rede geral 61.768 59.918 1.850 97,08 94,18 2,91 

Poço ou nascente na propriedade 1.203 708 495 1,89 1,11 0,78 

Poço ou nascente fora da propriedade 577 82 495 0,91 0,13 0,78 
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Forma de Abastecimento de água 
Situação do domicílio 

Porcentagem de Domicílios por 
forma de abastecimento (%) 

TOTAL Urbana Rural TOTAL Urbana Rural 

Carro-pipa - - - - - - 

Água da chuva armazenada em cisterna 1 1 - 0 0 - 

Água da chuva armazenada de outra 
forma 

3 2 1 0 0 0 

Rio, açude, lago ou igarapé 9 8 1 0,01 0,01 0 

Poço ou nascente na aldeia - - - - - - 

Poço ou nascente fora da aldeia - - - - - - 

Outra 63 54 9 0,1 0,08 0,01 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 

Tabela 14: Domicílios por forma de abastecimento de água na AII 

Municípios 
Unidades 

Atendidas – Total 
Unidades 

Residenciais 
Unidades 

Comerciais 
Unidades 
Industriais 

Volume Consumido 
de Água (m³) 

Adrianópolis 1.399 1.227 114 4 196.124 

Agudos do Sul 1.886 1.750 72 3 197.118 

Almirante Tamandaré 37.136 34.946 1.599 152 4.467.499 

Araucária 51.767 47.853 3.010 354 7.051.412 

Balsa Nova 4.647 4.349 149 27 565.880 

Bocaiúva do Sul 3.461 3.202 171 8 396.454 

Campina Grande do Sul 15.424 14.300 844 64 1.733.400 

Campo do Tenente 2.410 2.210 107 16 271.425 

Campo Largo 41.516 38.812 2.187 125 5.125.593 

Campo Magro 7.790 7.264 353 57 961.951 

Cerro Azul 3.243 2.889 270 6 359.429 

Colombo 84.923 79.478 4.317 306 10.274.283 

Contenda 5.329 4.858 340 30 540.332 

Curitiba 825.871 742.886 76.429 1.099 110.864.499 

Doutor Ulysses ... ... ... ... ... 

Fazenda Rio Grande 51.084 48.462 2.165 72 5.316.761 

Itaperuçu 7.878 7.307 461 21 879.927 

Lapa 13.222 12.076 893 13 1.420.508 

Mandirituba 5.295 4.829 310 25 599.543 

Piên 2.998 2.743 150 11 340.325 

Pinhais 48.894 44.117 3.466 896 6.336.207 

Piraquara 35.599 33.785 1.330 33 4.625.916 

Quatro Barras 8.171 7.557 413 43 1.100.895 

Quitandinha 2.627 2.357 197 5 301.053 

Rio Branco do Sul 9.514 8.840 533 13 1.156.353 

Rio Negro 10.374 9.391 739 72 1.290.807 

São José dos Pinhais 115.094 106.413 7.249 474 14.888.873 

Tijucas do Sul 3.759 3.466 180 12 402.719 

Tunas do Paraná 1.430 1.307 65 3 168.323 



21 

 

 

Municípios 
Unidades 

Atendidas – Total 
Unidades 

Residenciais 
Unidades 

Comerciais 
Unidades 
Industriais 

Volume Consumido 
de Água (m³) 

RMC 1.543.502 1.409.566 115.824 4.194 195.933.422 

Com base no banco de dados do IPARDES, foi elaborada a tabela seguinte, que traz informações a respeito do número 
de unidades atendidas pela coleta de esgoto no município de Colombo. 

Tabela 15 - Atendimento de esgoto na AID 

Localidade Classe atendida Número de Unidades 

Colombo (AID) 

Unidades Atendidas Residenciais  53.947 

Unidades Atendidas Comerciais  2.739 

Unidades Atendidas Industriais  162 

Fonte: Base de dados do IPARDES, 2019 

Ainda com base nos dados do censo demográfico de 2010 feito pelo IBGE, foi construída a tabela a seguir, que condensa 
dados importantes sobre o destino do lixo na AID. Uma correta destinação tanto do esgoto produzido (seja por indústrias 
ou domicílios residenciais), como também dos resíduos sólidos é de extrema importância, pois caso não haja uma correta 
destinação pode nos trazer impactos como a contaminação do solo, água, do ar, como também acarretar a proliferação 
de insetos e roedores que servem como vetores de várias doenças, diminuindo a qualidade de vida na área afetada. 

Tabela 16: Destinação do Lixo na AID. 

Destino do lixo 
Situação do domicílio Porcentagem de 

domicílios por destino (%) 

TOTAL Urbana Rural TOTAL Urbana Rural 

Coletado 63.244 60.619 2.625 99,4 95,28 4,13 

Coletado por serviço de limpeza 63.016 60.399 2.617 99,04 94,93 4,11 

Queimado (na propriedade) 271 114 157 0,43 0,18 0,25 

Enterrado (na propriedade) 25 9 16 0,04 0,01 0,03 

Jogado em terreno baldio ou logradouro 24 13 11 0,04 0,02 0,02 

Jogado em rio, lago ou mar 1 1 - 0 0 - 

Outro destino 59 17 42 0,09 0,03 0,07 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 

Tabela 17: Destino do lixo nos municípios da AII e da AID. 

Municípios 

Destino do Lixo 

Coletado por 
serviços de 

limpeza 

Queimado (na 
propriedade) 

Enterrado (na 
propriedade) 

Jogado em 
Terreno Baldio 
ou Logradouro 

Jogado em 
Rio Lago 
ou Mar 

Outro 
Destino 

Adrianópolis 1.232 646 20 43 6 2 

Agudos do Sul 1.309 829 65 9 - 87 

Almirante Tamandaré 29.579 306 21 38 1 83 

Araucária 33.670 273 37 5 - 274 

Balsa Nova 3.279 168 4 2 - 64 

Bocaiúva do Sul 2.412 632 35 15 1 59 

Campina Grande do 
Sul 10.814 430 25 5 1 58 

Campo do Tenente 1.678 259 33 3 - 43 

Campo Largo 31.338 1.864 209 44 1 100 

Campo Magro 6.439 401 24 7 2 13 
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Municípios 

Destino do Lixo 

Coletado por 
serviços de 

limpeza 

Queimado (na 
propriedade) 

Enterrado (na 
propriedade) 

Jogado em 
Terreno Baldio 
ou Logradouro 

Jogado em 
Rio Lago 
ou Mar 

Outro 
Destino 

Cerro Azul 2.064 2.542 113 56 12 41 

Colombo 63.016 271 25 24 1 59 

Contenda 3.203 972 88 25 1 64 

Curitiba 556.096 224 49 139 11 92 

Doutor Ulysses 331 1.126 60 32 1 5 

Fazenda Rio Grande 23.256 114 20 1 1 26 

Itaperuçu 5.047 1.022 25 37 2 7 

Lapa 9.181 2.868 294 60 1 394 

Mandirituba 4.795 1.084 107 24 2 367 

Piên 2.372 558 50 12 1 30 

Pinhais 34.699 20 1 - 5 5 

Piraquara 25.459 107 11 6 1 47 

Quatro Barras 5.878 86 15 - - 37 

Quitandinha 3.128 1.368 95 24 2 42 

Rio Branco do Sul 7.279 1.398 39 124 6 41 

Rio Negro 8.649 605 96 15 - 182 

São José dos Pinhais 77.457 937 124 21 6 414 

Tijucas do Sul 3.722 671 44 11 - 56 

Tunas do Paraná 812 137 5 3 - 1 

RMC 1.034.019 24.550 1.915 970 79 2.947 

Fonte: IBGE – Censo demográfico 2010 

Conforme nas tabelas apresentadas abaixo vemos que o consumo total de energia e o número de consumidores de 
energia vem crescendo ligeiramente ao longo dos anos no município de Colombo.  

Tabela 18: Consumo de energia elétrica na AID. 

Localidade Classe Consumidora 
Ano 

2016 2017 2018 

Colombo (AID) 

Energia Elétrica Consumo Total (Mwh) 360.334 368.074 372.685 

Energia Elétrica Residencial (Mwh) 141.624 142.002 142.007 

Energia Elétrica no Setor Secundário (Indústria) (Mwh) 110.669 83.559 81.955 

Energia Elétrica no Setor Comercial (Mwh) 64.156 62.170 63.188 

Energia Elétrica Rural (Mwh) 7.274 7.121 7.080 

Energia Elétrica em Outras Classes (Mwh) 24.156 24.743 24.476 

Fonte: Base de dados do IPARDES. 
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Tabela 19: Número de consumidores de energia elétrica na AID. 

Localidade Classe Consumidora 
Quantidade de 

consumidores por ano 

2016 2017 2018 

Colombo (AID) 

Energia Elétrica - Consumidores  82.432 83.185 84.343 

Energia Elétrica Residencial Consumidores  74.233 74.890 75.843 

Energia Elétrica no Setor Secundário (Indústria) - Consumidores  1.185 1.164 1.172 

Energia Elétrica no Setor Comercial - Consumidores  4.699 4.870 5.076 

Energia Elétrica Rural - Consumidores  1.835 1.786 1.768 

Energia Elétrica em Outras Classes - Consumidores  472 461 468 

Fonte: Base de dados do IPARDES. 

5.3. PROCESSO HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO 

Neste item procura-se compreender o processo de estruturação do espaço da região metropolitana de Curitiba, que 
constitui a Área de Influência Indireta-AII do empreendimento de implantação do Contorno Norte de Curitiba-CNC, 
entendendo sua formação, o papel de cada elemento da estrutura espacial e as relações entre eles, os processos 
socioespaciais mais significativos e os agentes e forças estruturadores desse espaço. 

Há um certo consenso entre os historiadores que trabalham a questão da formação socioespacial e cultural do Paraná 
de que a história do estado compreende a formação de três comunidades regionais, que seriam: a do chamado Paraná 
Tradicional, que se esboçou no século XVII, com a procura do ouro e estruturou-se no século XVII sobre o latifúndio 
campeiro dos Campos Gerais com base na criação e no comércio do gado e, mais tarde, no século XIX, nas atividades 
extrativas e no comércio exportador de erva-mate e da madeira; e as do Paraná Moderno, já no século XX, sendo a do 
Norte, com a agricultura tropical do café e que, pelas origens e interesses históricos, ficou, a princípio, mais diretamente 
ligada a São Paulo, e a do Sudoeste e Oeste, dos criadores de suínos e plantadores de cereais, que pelas origens e 
interesses históricos, ficou a princípio mais intimamente ligada ao Rio Grande do Sul. Cada uma dessas comunidades 
criou seu próprio tipo de economia, formou um tipo de sociedade e fundou suas próprias cidades. 

Até o início do século XX, Curitiba era uma pequena vila que havia se constituído como ponto de passagem e parada 
para atender a demanda criada pelas atividades ligadas à extração de ouro no século XVII, e ao tropeirismo no século 
XVIII. A atividade tropeira, derivada da pecuária, consistia no trânsito de condutores de gado – os tropeiros – pelo território 
nacional. Na região sul, circulavam entre Viamão, no Rio Grande do Sul e a Feira de Sorocaba, em São Paulo, conduzindo 
gado cujo destino eram as Minas Gerais. 

Após o ano de 1830, Curitiba começou a adquirir uma dinâmica mais urbana em virtude da produção de erva-mate. O 
povoado inicial se localizava no século XVII, às margens do rio Atuba, região nordeste de Curitiba. Como era uma área 
muito úmida, os moradores se transferiram para o local que se tornaria o Largo da Matriz, atualmente Praça Tiradentes, 
considerado o marco zero da cidade Curitiba. O longo caminho e as intempéries faziam com que os tropeiros fizessem 
“invernadas”, à espera dos invernos rigorosos, em fazendas localizadas nos “campos de Curitiba”. À atuação dos tropeiros 
na região sul, devem-se muitos dos hábitos culturais bem como a abertura de caminhos e formação de povoados. 

O ano de fundação propriamente dita da cidade de Curitiba, quando passou de freguesia a vila, foi 1863, época em que 
o Paraná ainda fazia parte da província de São Paulo. Somente em 1863, quando houve o desmembramento, Curitiba se 
tornaria capital da província do Paraná. Entre meados do século XIX e começo do século XX é considerado o período em 
que se forma o espaço urbano de Curitiba, que até então era apenas um povoado, com menos de 7.000 habitantes.  

No final do século XIX, com o ciclo da erva-mate e da madeira em expansão, dois acontecimentos foram fundamentais 
para a estruturação do espaço aqui compreendido: a chegada em massa de imigrantes europeus (na maioria alemães, 
poloneses, ucranianos e italianos) e a construção da Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba, ligando o litoral ao primeiro 
planalto paranaense. 

A presença de imigrantes estrangeiros, a partir de 1876, modificou a paisagem da região. A introdução de novas técnicas 
e novos instrumentos de trabalho possibilitou um grande desenvolvimento da agricultura e, também, a exploração 
comercial da madeira, que teve início a partir do século XIX, possibilitaram o crescimento econômico da região, com a 
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abertura de mercado para outras atividades geradoras de emprego para a população como olarias, cerâmicas, moinhos, 
fábricas de palhões, massa de tomate, caixas de madeira, linho, fósforo, balas, bolachas e torrefação de café. 

Ao longo dos anos, as frentes de colonização no estado do Paraná por si só estabeleceram vínculos e centralidades que 
contribuíram para a morfologia das obras de infraestrutura, sobretudo ligadas ao transporte, favorecendo algumas 
conexões em detrimento de outras. O desbravamento de terras no Paraná Tradicional ligados aos diversos ciclos 
econômicos (mineração, tropeirismo, erva-mate e madeira) consubstanciaram um desenvolvimento sentido litoral-interior 
que privilegiou as relações da capital e de Ponta Grossa com Guarapuava. De outro lado, a colonização privada do Norte 
do Paraná privilegiou um encadeamento de rodovias e ferrovias no sentido Leste-Oeste que privilegiaram o 
desenvolvimento das cidades do Norte e suas interrelações com São Paulo, prevalecendo uma descontinuidade em 
relação ao Sul. 

Em outro momento, já no século XX, há que se constar que o próprio desenvolvimento e a configuração territorial 
paranaense foram impactados pelos ciclos econômicos do capital, permitindo o que acontecera de modo geral na 
urbanização brasileira, ou seja, a inversão do local de moradia da população brasileira, que passou a ser 
predominantemente urbana. Como reflexo da modernização agrícola brasileira e paranaense, há uma reformulação das 
dinâmicas urbanas, com o fortalecimento de alguns centros e, nos menores, perdas populacionais. 

A Região Metropolitana de Curitiba que hoje é composta por 29 municípios, foi criada pela Lei Complementar Federal nº 
14 de 1973, inicialmente com 14 municípios, a saber: Curitiba, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva 
do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Contenda, Mandirituba, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco 
do Sul e São José dos Pinhais. Essa composição foi mantida até os anos de 1990, quando desmembramentos de 
municípios tiveram início, como demonstrado pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba-COMEC: 

Fazenda Rio Grande é criado em 28 de janeiro de 1990 (desmembrado de Mandirituba); Tunas do 
Paraná em 30 de abril de 1990 (desmembrado de Bocaiúva do Sul); Itaperuçu em 09 de novembro 
de 1990 (desmembrado de Rio Branco do Sul); e, em 18 de março de 1992, Pinhais (desmembrado 
de Piraquara). Os limites do território metropolitano, entretanto, só são alterados em 1994 pela lei 
estadual n.º 11.027/94. Foram incluídos os municípios de Cerro Azul, Doutor Ulysses 
(desmembrado de Cerro Azul em 20 de novembro de 1990), Quitandinha (desmembrado de 
Contenda e de Rio Negro em 13 de junho de 1961), e Tijucas do Sul. Em 1995 os contornos da 
RMC são mais uma vez expandidos pela Lei Estadual 11.096/95, com a inserção de Adrianópolis 
(desmembrado em 25 de julho de 1960 de Bocaiúva do Sul). Registra-se nesse mesmo ano o 
desmembramento de Campo Magro do município de Almirante Tamandaré (11 de dezembro de 
1995). A inclusão de Agudos do Sul (desmembrado de Tijucas do Sul em 25 de julho de 1960) 
pela Lei Estadual 12.125/98 marca a última alteração da década de 90. O território da RMC 
permanece com 25 municípios até a inserção da Lapa, por meio da Lei Estadual 13.512/2002. E, 
em 2011, através da Lei Complementar Estadual n° 139/11, os municípios de Campo do Tenente, 
Piên e Rio Negro também foram incluídos na RMC. 

Destaca-se que, na década de 1970, quando se delimitaram as regiões metropolitanas, o Paraná ainda concentrava a 
maior parte da sua população no campo. Ao contrário do país, a população urbana só superou a rural na década de 1980. 
A capital vinha perdendo população em relação ao total do Estado, seja por desmembramentos, seja pela ascensão 
econômica dos municípios do norte paranaense. Entre 1940 e 1960, a perda foi de três pontos percentuais (passou de 
11,4% em 1940 para 8,4% de participação em 1960). A recuperação, entretanto, foi acelerada nas décadas de 1970 e 
1980, quando chegou a 13,6% da população total do Estado. A tendência à conurbação e a cada vez maior integração 
entre os municípios resultaram na delimitação federal da RMC.  

Do ponto de vista da compreensão desse processo para a história brasileira e paranaense, se pode afirmar que a década 
de 1970 constitui-se como um marco temporal fundamental. Foi o período caracterizado como “milagre econômico”, com 
explosão da industrialização e aceleração da urbanização e do êxodo rural, fenômenos que se materializaram em 
determinados lugares e regiões do Brasil, e que no Paraná concretizaram-se especificamente na região de Curitiba. Pode-
se afirmar ainda que, a aceleração da urbanização no Paraná atrelou-se à industrialização do estado e à dinâmica de 
migração campo-cidade provocada pela crise do café entre as décadas de 1960/1970 e pela modernização da agricultura. 

Na década de 1970 a lavoura empresarial passou a substituir as culturas alimentares de subsistência e as unidades 
familiares de produção rural. Os produtores se articularam em torno de grandes cooperativas e formou-se no Paraná 
grandes complexos agroindustriais, consolidando interesses em torno da pecuária de carne, da pecuária do leite, da 
produção e beneficiamento dos cereais e das oleaginosas, do fumo, do açúcar e do álcool. Além disso, nesse período, o 
Governo Federal desenvolveu políticas de desconcentração regional da indústria brasileira através do II Plano Nacional 



25 

 

 

de Desenvolvimento (II PND). Implantado entre 1975 e 1979 o objetivo desse plano era consolidar a estratégia de 
substituição de importação, através de investimentos públicos dirigidos principalmente à matriz energética e para a 
expansão dos setores de bens de capital e de bens intermediários. Outra meta era também aumentar a participação do 
Brasil no comércio internacional. Como o Estado do Paraná, na década de 1970, mostrava-se com bom aparato 
tecnológico e infraestrutura, bem como, apresentava relativa proximidade geográfica com os grandes centros do país, 
especialmente com o estado de São Paulo, o II PND contribuiu para atrair novos investimentos. A contribuição de 
investimentos pode ser notada principalmente no município de Curitiba, favorecido com o avanço de indústrias de base 
como papel e celulose e do parque cimenteiro. 

A Região Metropolitana de Curitiba-RMC é uma região marcada por contrastes entre campo e cidade; produção 
industrial/agropecuária e produção na agricultura familiar; áreas de proteção ambiental e atividades de exploração mineral 
e florestal; municípios com alta renda per capita e aqueles com menor renda e Índice de Desenvolvimento Humano. A 
relação trabalho x capital é visível nas relações de trabalho no campo e na cidade. Muitos municípios fornecem mão-de-
obra para as cidades maiores, tornando-se “municípios dormitórios”. Outros são marcados pelo trabalho no campo, tanto 
o assalariado como o familiar. Trabalho assalariado em chácaras, olarias, segmentos de turismo rural e empresas de 
mineração ou de exploração florestal. Os povos que são tradicionais do campo, como indígenas, faxinalenses, 
camponeses familiares entre outros, resistem morando e produzindo na agricultura e pecuária. Dentre os 29 municípios, 
excetuando Curitiba, 28 possuem trabalho com a terra, contrastando atividades econômicas em larga escala e extensão 
territorial e atividades familiares. A produção em grande extensão territorial tem sido de mandioca, milho, soja, fumo, 
cana-de-açúcar, exploração florestal, especialmente. A produção em pequenas propriedades e extensão de terra é feita 
por agricultores familiares com cultivos de frutas, legumes e verduras, tais como laranja, limão, ponkan, uva, tomate, 
abacate, arroz, batata-doce, caqui, maçã, pêssego, cebola, alface entre outros. Também, são expressivas a criação de 
aves para produção de ovos e frangos para abate, suínos e bovinos. Há a agricultura tradicional convivendo com a 
orgânica em pequenas propriedades. Também, existem atividades não-agrícolas, a exemplo do turismo rural. E, as 
atividades de mineração, a exemplo das indústrias de cimento e calcário. 

A caracterização do processo histórico de estruturação do espaço da RMC fica bem delineada a partir de alguns marcos 
significativos na instalação de infraestrutura econômica. Entre esses marcos podemos citar, como exemplos, a instalação 
da Cidade Industrial de Curitiba-CIC a sudoeste da capital e em continuidade espacial a oeste com as indústrias existentes 
no município de Araucária, dentre outras, a Refinaria Getúlio Vargas da Petrobras e as indústrias do Centro Industrial de 
Araucária-CIAR mais adiante, ainda a oeste, destacam-se as indústrias localizadas no município de Campo Largo, 
importante centro cerâmico e ao norte as indústrias ligadas ao processamento do calcário, nos municípios de Almirante 
Tamandaré e Rio Branco do Sul. Circundando Curitiba e principalmente como importante infraestrutura para a atividade 
industrial destacava-se o contorno metropolitano, interligando o sudeste ao norte, ou seja, os municípios de São José dos 
Pinhais e Almirante Tamandaré, além de um trecho projetado interligando o sul ao norte pelo leste. 

Vale ressaltar que, apesar de a Região Metropolitana de Curitiba estar oficialmente constituída por 29 municípios, a 
porção do seu território que mantém relações socioespaciais intensas com o polo (Curitiba) restringe-se a doze: Almirante 
Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, 
Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais. 

Para a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - COMEC, a estratégia de ocupação do espaço e a distribuição 
de funções urbanas entre cidades propostas pelo primeiro Plano de Desenvolvimento Integrado-PDI da RMC, de 1978, 
foram coerentes com as restrições e condicionamentos naturais para o uso do solo regional e em relação às necessidades 
de preservação de bacias hidrográficas como manancial hídrico. No entanto, a estratégia regional proposta não 
contemplava uma distribuição equitativa da população e das atividades econômicas geradoras de renda sobre o território 
metropolitano. Essa situação promoveu conflitos entre atores sociais, nesse caso específico com os proprietários de 
terras e lideranças municipais, cujos interesses as orientações contrariavam. (IPEA, 2015) 

Na década de 1980, também chamada de “Década Perdida”, o ritmo de crescimento econômico brasileiro diminuiu em 
relação à década anterior. A estagnação da economia brasileira nesse período, que prosseguiu até os primeiros anos da 
década de 1990, teve em sua raiz, o esgotamento da matriz industrial; a crise da dívida externa em decorrência da 
suspensão do crédito ao Brasil; o redirecionamento do capital internacional para os países centrais, devido ao 
endividamento dos países em desenvolvimento e falência financeira do estado brasileiro. Em decorrência da crise que 
atingiu a economia brasileira nessa década, a economia paranaense (impulsionada principalmente em função da 
concentração da atividade industrial na Região Metropolitana de Curitiba), embora de maneira mais branda, teve uma 
desaceleração de seu crescimento. Contudo, neste período ocorreu uma ampliação e diversificação da indústria do 
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estado e o PIB paranaense, segundo Verri e Gualda (2001), cresceu 5,7% ao ano em média enquanto o PIB brasileiro 
cresceu em torno de 2,9%.1 

A despeito da constituição oficial da Região Metropolitana de Curitiba ter se dado na década de 1970, o processo de 
metropolização assume significado real apenas na década de 1990, quando parcelas significativas das atividades 
econômicas - principalmente a fabril - e da população passam a se distribuir pelos municípios componentes do 
aglomerado metropolitano, em especial nos doze municípios citados no parágrafo anterior. 

Na década de 1990, a expansão da mancha urbana que se consolida para além dos limites político-administrativos de 
Curitiba, pode ser medida através do crescimento populacional acelerado dos municípios do aglomerado. Enquanto a 
taxa geométrica de crescimento anual da população do município de Curitiba foi de 1,82% entre 1996 e 2000 (IBGE), a 
de Piraquara foi de 8,53%; de Fazenda Rio Grande 8,34%; de Rio Branco do Sul 6,01%; de Campo Magro 5,57%; de 
Araucária 5,26%; de São José dos Pinhais 4,84%; de Almirante Tamandaré 4,82% e de Colombo 4,51%, para citar os de 
crescimento mais significativo. 

A compreensão das transformações espaciais havidas na RMC deve ser buscada a partir da análise de dois momentos 
do processo de industrialização em sua correlação com a forma urbana produzida. No primeiro, onde prevalecia a lógica 
da cidade, Curitiba se destacava enquanto localização preferencial dos estabelecimentos industriais, seguida por 
Araucária. Num segundo momento, que se apresenta, em parte, como consolidação do primeiro, posto que - a despeito 
de haver alteração nos gêneros de destaque - os sinais iniciais de modificação da estrutura produtiva já ocorriam no final 
da década de 1970 com a implantação da Cidade Industrial de Curitiba e do Centro Industrial de Araucária, passa a 
prevalecer a lógica da metrópole desconcentrada. Neste momento São José dos Pinhais e outros municípios localizados 
à leste de Curitiba se destacam, revelando não apenas uma significativa alteração no padrão de localização espacial da 
indústria no espaço metropolitano como também a própria alteração da dimensão urbana de Curitiba, fruto da 
intensificação do processo de metropolização. Como evidência da dimensão urbana emergente, novas atividades 
econômicas, ou atividades com maior grau de especialização, passam a se localizar em Curitiba, é o caso, dentre outros, 
das grandes redes varejistas, principalmente através dos hipermercados e dos shopping centers, do setor hoteleiro que 
também vive seu momento de expansão, com a implantação de importantes redes da hotelaria mundial. 

Os espaços urbanos, sobretudo os destinados à moradia, também sofrem sensíveis modificações em decorrência não 
apenas da valorização do solo em Curitiba e da consequente expulsão velada das camadas mais pobres, como também 
do grande aumento de migrantes de baixa renda que, atraídos pelas supostas possibilidades de emprego em razão da 
dinamização da economia, intensificam a ocupação de vazios urbanos, principalmente aqueles representados pelas áreas 
de mananciais, localizadas nos municípios a leste de Curitiba, como Pinhais e Piraquara. 

Além disto, como destaca FISKOWSKI (2001), muitos usos indesejáveis à cidade polo – Curitiba – foram transferidos 
para os municípios vizinhos, como por exemplo, os aterros sanitários e “lixões”, as indústrias poluentes e a população 
pobre marginalizada excluída pelo encarecimento do preço da terra dotado de boa infraestrutura. 

Outro reforço infra estrutural aconteceu nos anos 1990, com a remodelação aeroportuária, em São José dos Pinhais, 
adequação do sistema viário, contornos metropolitanos, e reestruturação do sistema portuário, com ampliação do corredor 
de exportações em Paranaguá e revitalização do porto de Antonina. 

Em resumo, no caso da Região Metropolitana de Curitiba, o setor agrícola, automobilístico, comercial e prestação de 
serviços representam a maior fatia do mercado para a captação de investimentos, construção de políticas de 
favorecimento econômico e geração de empregos. Destacam-se empresas de expressão sediadas nos municípios da 
RMC, caso de São José dos Pinhais, onde estão instaladas a Renault do Brasil e O Boticário; de Araucária, onde está a 
Berneck S.A. Painéis e Refinaria Getúlio Vargas.  

Contudo, a partir dos primeiros anos da década de 2010, as atividades econômicas desta região sofrem alguma 
desvalorização e tensão instauradas e iniciam um novo processo de adaptação que mais uma vez se reflete na 
conformação espacial da RMC. Há o incremento, por exemplo, do plantio orgânico, com níveis de produtividade 
semelhantes ao convencional e também do turismo rural, com destaque para as cidades de Araucária (Caminhos do 
Guajuvira e São Miguel ), São José dos Pinhais (Caminhos das Colônias Mergulhão/Italiana e Murici/Polonesa) e Colombo 
(Circuito Italiano entre algumas localidades: Capivari, São João, Sapopema) têm a oportunidade de cada produtor vender 
e mostrar sua fabricação artesanal – também existem restaurantes típicos e cafés coloniais –, aproveitando suas chácaras 

 

1 Revista de História Econômica & Economia Regional Aplicada – Vol. 5 Nº 8 Jan-Jun 2010. 
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que passam de geração a geração, que são mantidas em sua propriedade e preservam as tradições trazidas pelos 
imigrantes europeus. Também se destaca neste novo rumo do desenvolvimento da industrialização, o município de 
Fazenda Rio Grande que com fortes características de cidade-dormitório deu espaço à multinacional de pneus japonesa 
Sumitomo inaugurada em 2013. 

5.4. ECONOMIA REGIONAL E LOCAL 

A Região Metropolitana de Curitiba é composta por 29 municípios, estando estes subdivididos espacialmente da seguinte 
forma: 

Municípios que compõem o Núcleo Urbano Central (NUC): Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, 
Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio 
Branco do Sul e São José dos Pinhais. 

Municípios que compõem o Vale da Ribeira: Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Itaperuçu, Rio 
Branco do Sul e Tunas do Paraná. 

As informações que compõem este item 5.4. – Economia Regional e Local – foram coletadas por meio de dados 
secundários disponibilizados para a AII e AID pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social- 
IPARDES e pelo IBGE. A análise está estruturada com a caracterização dos setores econômicos considerando as 
tipologias de cada um, além de dados sobre a ocupação e renda da população. 

Um dos indicadores mais relevantes para se entender a dinâmica econômica de uma região ou localidade, é o Produto 
Interno Bruto-PIB. O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, 
geralmente considerado o período de um ano. 

Tabela 20: PIB e PIB per capita nas áreas de influência. 

Território 
PIB Total a Preços Correntes 

(x 1.000 R$) 
PIB per capita 

(R$) 

Paraná 421.374.934,00 37.221,00 

RMC (AII) 156.042.028,00 43.681,00 

Municípios do NUC 148.516.141,17 39.159,12 

Colombo (AID) 4.733.738,01 19.939,76 

Fonte: IPARDES, perfil avançado dos municípios, 2017 

Analisando os dados extraídos do IBGE vemos que o PIB na área de influência direta, ou seja, Colombo, entre os anos 
de 2007 e 2017 cresceu em 177% e o PIB da região metropolitana de Curitiba (AII) cresceu no mesmo período 124%. 
Estes dados de crescimento geral do PIB podem ser observados na tabela que se segue. 
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Tabela 21: PIB RMC e AID (2007 até 2017). 

Ano de 
referência 

PIB a preço correntes por localidade (R$ 1.000) 

RMC (AII) Colombo (AID) 

2007 75.311.952 1.706.224 

2008 85.221.110 1.817.174 

2009 90.001.608 2.079.967 

2010 106.208.375 2.360.600 

2011 118.973.529 2.762.519 

2012 127.048.632 3.265.102 

2013 145.546.426 3.792.054 

2014 148.055.723 4.273.856 

2015 158.058.418 4.393.213 

2016 161.958.669 4.685.616 

2017 169.042.242 4.733.738 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística e Secretarias Estaduais de Governo  

Outro aspecto relevante a respeito do desempenho quanto ao PIB é o fato de ser possível verificar que no município de 
Colombo (AID), o único setor que mantém um crescimento contínuo é o setor dos serviços que no período de 10 anos 
(entre 2007 e 2017) obteve um crescimento de 206%. Quanto ao setor da agropecuária se pode verificar uma queda de 
29% em 2014 em relação ao ano de 2013, a queda também é verificada no setor das indústrias que no período de 2007 
a 2014 mantinha a tendência de crescimento, porém no ano de 2015 sofreu uma queda de 14% em relação a 2014. Estes 
dados encontram-se condensados na seguinte tabela. 

Tabela 22: Crescimento do PIB por setor na AID. 

Ano de 
referência 

PIB a preços correntes  
(x 1.000 R$) 

PIB agropecuária 
(x 1.000 R$) 

PIB indústrias 
(x 1.000 R$) 

PIB serviços 
(x 1.000 R$) 

2007 1.706.224 29.568 452.793 721.065 

2008 1.817.174 28.078 457.845 756.483 

2009 2.079.967 31.727 496.140 914.311 

2010 2.360.600 48.814 589.620 1.030.912 

2011 2.762.519 60.845 750.829 1.144.449 

2012 3.265.102 65.296 846.467 1.405.295 

2013 3.792.054 90.914 902.920 1.702.494 

2014 4.273.856 64.554 1.009.085 1.952.942 

2015 4.393.213 72.654 863.606 2.138.927 

2016 4.685.616 97.087 911.656 2.243.266 

2017 4.733.738 84.101 941.571 2.205.049 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística e Secretarias Estaduais de Governo  

Na tabela seguinte temos o PIB separado por setor nos municípios que compõem a região metropolitana de Curitiba, 
sendo destacados os números do PIB para o município constituinte da AID, Colombo. 

Tabela 23: PIB nos municípios da área de influência por setor. 

Município 

Composição do Valor Adicionado Bruto PIB Total  
a Preços Correntes 

(x 1.000 R$) 

PIB  
per capita 

(R$) 
Agropecuária 
(x 1.000 R$) 

Indústria 
(x 1.000 R$) 

Serviços 
(x 1.000 R$) 

Adrianópolis 27.909,15 115.399,82 44.966,68 254.476,91 40.690,26 

Agudos do Sul 73.364,74 8.924,77 58.066,65 190.231,21 20.765,33 
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Município 

Composição do Valor Adicionado Bruto PIB Total  
a Preços Correntes 

(x 1.000 R$) 

PIB  
per capita 

(R$) 
Agropecuária 
(x 1.000 R$) 

Indústria 
(x 1.000 R$) 

Serviços 
(x 1.000 R$) 

Almirante Tamandaré 30.617,56 367.085,53 564.940,98 1.522.894,99 13.200,70 

Araucária 138.910,36 8.082.144,81 5.106.423,07 16.792.344 123.478,34 

Balsa Nova 46.432,91 255.679,66 190.458,13 644.441,31 51.138,02 

Bocaiúva do Sul 20.499,42 41.115,93 64.017,62 197.866,79 15.858,52 

Campina Grande do Sul 16.735,92 192.745,53 794.734,21 1.482.914,33 34.853,56 

Campo do Tenente 57.092,00 21.665,18 56.073,55 184.089,61 23.513,81 

Campo Largo 75.293,88 1.281.258,51 1.700.017,89 4.151.593,07 32.610,37 

Campo Magro 55.456.65 55.991,71 149.768,72 416.624,73 14.750,91 

Cerro Azul 137.020,06 26.282,44 63.044,26 319.076,14 17.840,43 

Colombo 84.101,21 941.571,38 2.205.048,84 4.733.738,01 19.939,76 

Contenda 66.697,94 44.376,72 153.114,85 379.666,67 21.138,39 

Curitiba 10.191,16 12.725.150,91 47.664.435,92 84.702.356,72 44.384,92 

Doutor Ulysses 25.566,57 2.658,41 10.800,78 67.713,38 11.713,09 

Fazenda Rio Grande 20.617,33 560.063,98 895.569,14 2.381.558,44 25.009,80 

Itaperuçu 21.466,52 57.446,18 203.649,91 427.996,21 15.563,50 

Lapa 276.482,26 564.607,21 617.241,20 1.879.102,16 39.093,39 

Mandirituba 95.487,51 113.708,61 214.993,34 587.552,64 22.895,82 

Piên 145.340,56 327.521,42 130.846,18 745.062,17 59.820,33 

Pinhais 1.126,44 1.115.883,83 2.882.462,72 5.593.789,57 43.213,64 

Piraquara 26.695,20 155.270,95 482.957,25 1.222.236,55 11.343,16 

Quatro Barras 3.974,94 425.396,79 588.179,58 1.444.057,86 63.752,50 

Quitandinha 133.393,38 19.824,06 101.626,83 356.544,81 19.032,98 

Rio Branco do Sul 34.985,69 494.311,98 248.777,04 1.062.844,23 32.698,87 

Rio Negro 144.066,57 316.368,89 392.536,80 1.120.053,44 33.081,89 

São José dos Pinhais 360.437,27 6.289.830,02 8.617.474,15 22.581.192,46 73.427,61 

Tijucas do Sul 65.967,42 19.574,66 123.199,67 305.938,48 18.714,12 

Tunas do Paraná 20.690,05 18.489,14 31.235,46 114.080,93 14.312,00 

Fonte: IBGE, PIB 2017. 

Para um melhor entendimento, temos a seguir os gráficos com os PIB na RMC e na AID por setores. 
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Figura 3: Gráfico - PIB por setor na Região Metropolitana de Curitiba. 

 
http://www.ipardes.gov.br/perfil_municipal/MontaPerfil.php?codlocal=921&btOk=ok 

Figura 4: Gráfico - PIB por setor no município de Colombo. 

 
http://www.ipardes.gov.br/perfil_municipal/MontaPerfil.php?codlocal=17&btOk=ok 

O Termo de Referência-TR emitido pelo IAP solicita que as atividades agropecuárias na área de influência do 
empreendimento sejam discriminadas em termos dos quantitativos de produção, áreas ocupadas e valores.  

Sendo assim, foi elaborado a seguinte tabela, que contém dados da pesquisa da pecuária municipal realizada pelo IBGE, 
onde é possível verificar o número de cabeças de rebanhos em cada município que compõe a área de influência direta e 
indireta. 

  

1.593.035.733

57.913.891.599

42.956.215.006

PIB RMC por setor

Produção Primária

Indústria

Comércio/Serviços
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1.117.249.341
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Indústria

Comércio/Serviços
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Tabela 24: Rebanhos no ano 2018, por cabeça. 

Município Bovino Bubalino Equino Suíno Caprino Ovino Galináceos 

Adrianópolis 18.250 2.995 552 1.415 130 214 26.455 

Agudos do Sul 1621 3 740 3000 350 985 61.000 

Almirante Tamandaré 650 - 2.080 2.100 1.020 4.810 40.150 

Araucária 4.495 52 1.983 11.558 777 3.346 409.775 

Balsa Nova 7.487 - 2.435 363 234 3.739 51.500 

Bocaiúva do Sul 3.818 270 1.000 1.100 455 2.370 12.120 

Campina Grande do Sul 2.112 446 1.004 621 485 1.193 14.739 

Campo do Tenente 3.000 - 300 845 115 850 351.000 

Campo Largo 10.263 653 3.151 16.800 908 2.477 106.158 

Campo Magro 2.013 35 476 1.408 112 832 277.000 

Cerro Azul 55.493 7.226 3.806 25.295 754 1.005 206.445 

Colombo 600 9 160 800 65 910 58.000 

Contenda 2.287 215 676 3.362 209 1.080 134.729 

Curitiba 1.211 4 290 55 39 745 - 

Doutor Ulysses 9.243 1.231 554 7.880 274 481 69.990 

Fazenda Rio Grande 784 - 300 830 28 522 599.730 

Itaperuçu 5.100 1.750 830 1.500 160 415 41.200 

Lapa 40.312 135 3.650 22.826 1.250 6.000 2.303.000 

Mandirituba 2.420 - 350 3.300 200 530 6.110.500 

Piên 2.300 - 800 2.600 150 750 230.000 

Pinhais 408 - 63 203 64 338 1.739 

Piraquara 2.130 7 2.066 560 232 1.956 12.820 

Quatro Barras 1.033 86 439 409 183 1.169 9.200 

Quitandinha 3.670 4 1.000 4.000 300 2.000 620.000 

Rio Branco do Sul 19.200 2.710 1.410 10.100 270 520 62.000 

Rio Negro 19.819 39 6.238 21.145 1.835 7.205 3.115.938 

São José dos Pinhais 9.822 5 3.396 2.299 368 3.278 360.000 

Tijucas do Sul 5.626 32 2.358 3.400 380 1.400 53.938 

Tunas do Paraná 946 12 104 478 69 116 9.605 

Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal. 

As tabelas a seguir condensam as seguintes informações sobre a agricultura: áreas plantas e colhidas, produção em 
toneladas nas áreas de influência e no estado do Paraná. 

Tabela 25: Área plantada Estado do Paraná, RMC e AID. 

Território 

Área Plantada (Hectares) 

Cebola 
Feijão  

(em grão) 
Mandioca 

Milho 
(em grão) 

Tomate Uva 

Paraná 5.922 410.381 143.645 2.404.297 3.742 3.939 

RMC (AII) 3.946 41.750 8.460 57.516 497 434 

Colombo (AID) 5 100 20 100 25 49 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal, 2018 



32 

 

 

Tabela 26: Área colhida Estado do Paraná, RMC e AID. 

Território 

Área Colhida (Hectares) 

Cebola 
Feijão  

(em grão) 
Mandioca 

Milho 
(em grão) 

Tomate Uva 

Paraná 5.917 403.529 143.570 2.394.833 3.740 3.939 

RMC (AII) 3.946 41.700 8.460 57.516 497 434 

Colombo (AID) 5 100 20 100 25 49 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal, 2018. 

Tabela 27: Produção em toneladas no estado do Paraná, RMC, AID. 

Território 

Produção (Toneladas) 

Cebola 
Feijão  

(em grão) 
Mandioca 

Milho 
(em grão) 

Tomate Uva 

Paraná 141.046 632.626 3.247.827 12.758.122 219.049 56.981 

RMC (AII) 86.969 90.996 161.277 479.632 21.727 5.366 

Colombo (AID) 125 240 400 744 1.625 588 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal, 2018. 

Tabela 28: Produção Agrícola de 2018 – AII e AID. 

Lavouras 

RMC Colombo 

Área 
plantada 

(Hectares) 

Quantidade 
Produzida 

(Toneladas) 

Valor da 
Produção  
(Mil R$) 

Área 
plantada 

(Hectares) 

Quantidade 
Produzida 

(Toneladas) 

Valor da 
Produção  
(Mil R$) 

Batata Inglesa 10.700 234.083 173.937 - - - 

Cebola 3.946 86.969 81.624 5 125 93 

Feijão 41.750 90.996 168.461 100 240 421 

Mandioca 8.460 161.277 123.809 20 400 331 

Milho 57.516 479.632 251.156 100 744 414 

Soja 162.741 600.010 673.426 - - - 

Tomate 497 21.727 53.011 25 1.625 4.579 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal (PAM), 2018. 

Tabela 29: Pecuária 2018 – AII e AID. 

 
Rebanhos 

 

RMC Colombo 

Rebanho (Cabeças) Rebanho (Cabeças) 

Bovinos 197.030 600 

Bubalino 16.331 9 

Equino 36.752 160 

Suíno Total 129.975 800 

Caprino 10.133 65 

Ovino 45.419 910 

Galináceos Total 13.982.425 58.000 

Valor Bruto Pecuária (VPN)  
(1,00 R$) 

1.089.005.243,71 3.898.939,10 

Fonte: Base de Dados do Estado – BDEweb, IPARDES, 2018. 
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Ainda em consonância com o TR, foram levantados também dados sobre o turismo na área de influência direta. 
A tabela seguinte foi elaborada com informações retiradas da base de dados do IPARDES e sistematiza os 
números relativos ao número e tipo de estabelecimentos operantes na área do turismo em Colombo (AID), 
número de empregos relacionados e renda gerada. 

Tabela 30: Turismo AID. 

Localidade 
Estabelecimentos 

(RAIS) nas Atividades 
do Turismo 

Quantidade de 
Estabelecimentos (RAIS) 

nas atividades do Turismo 

Quantidade de 
Empregos (RAIS) 
nas Atividades do 

Turismo 

Rendimento Médio 
(RAIS) nas 

Atividades do 
Turismo 

Colombo 
(AID) 

Agência de Turismo 
(Cadastur)  

10 - - 

Total 200 1.005 1.571,61 

 Alojamento  14 154 1.712,46 

 Alimentação  166 700 1.485,65 

 Transporte Terrestre  6 102 1.950,70 

 Transporte Aéreo  1 3 3.115,36 

 Transporte Aquaviário  - - - 

 Agências de Viagem  4 6 1.899,72 

 Aluguel de 
Transportes  

2 5 1.603,31 

 Cultura e Lazer  7 35 1.373,22 

Fonte: Base de dados do IPARDES, 2018 

Segundo dados contidos no Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável Colombo +20 (PDES), publicado em 2019 
pela Prefeitura Municipal de Colombo, a estrutura produtiva em termos de empregos e número de estabelecimentos por 
setor produtivo no município de Colombo no ano base de 2016 foi o seguinte: 

Tabela 31: Estrutura Produtiva na AID por segmento. 

Estrutura Produtiva 
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Nº Empregos de Empregos 
(Nº Absoluto e Porcentagem) 

228 
(23,92%) 

8.876 
(0,09%) 

32 
(6,57%) 

2.438 
(6,57%) 

10.282 
(27,71%) 

9.967 
(28,86%) 

4.554 
(12,27%) 

728 
(1,96%) 

Nº de Estabelecimentos 
(Nº Absoluto e Porcentagem) 

12 
(0,32%) 

719 
(18,91%) 

6 
(0,16%) 

375 
(9,86%) 

1.590 
(41,81%) 

1.011 
(26,58%) 

3 
(0,08%) 

87 
(2,29%) 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Colombo, 2019 (Ano base – 2016). 

Pela tabela anterior, depreende-se que os setores que mais movimentam a economia no âmbito da AID, isto é, no 
município de Colombo, são o de serviços, comércio e extrativismo mineral. Destaca-se que, a economia de Colombo tem 
ainda forte presente da indústria extrativa de cal e calcário, havendo presença de grandes jazidas na região. A indústria 
extrativa mineral foi um dos primeiros setores industriais a se desenvolver no município, datando a primeira instalação da 
indústria mineral de 1890, quando foi solicitada à Intendência de Colombo autorização para explorar mármore e carvão 
mineral na região, havendo registros de que no dia 26 de fevereiro de 1890 queimou-se a primeira fornada de cal (Ata da 
Intendência de Colombo de 03 de outubro de 1890). As calcarias evoluíram proporcionando ao município, na década de 
1940, um forte impulso econômico, estando registrada a concessão de vinte alvarás pela Prefeitura de Colombo entre 
1944 e 1948. 



34 

 

 

Há ainda destaque para uma grande herança cultural dos imigrantes italianos, além de belas paisagens naturais que 
possuem potencial para exploração do chamado turismo rural. Além disto, o município se destaca na produção de uva e 
promove anualmente eventos bastante importantes no segmento, tais como a Festa da Uva e a Festa do Vinho, unificadas 
num só evento a partir do ano de 2010. 

Tendo em vista que o setor de turismo tem importância significativa na dinâmica local/regional no âmbito da AID do 
empreendimento de implantação do Contorno Norte de Curitiba, o TR que orienta a realização deste diagnóstico 
socioeconômico solicita uma atenção especial ao tema. 

O município que compõe a AID, isto é, a cidade de Colombo/PR, possui um Plano de Desenvolvimento Econômico 
Sustentável-PDES. Neste instrumento de planejamento, o turismo se constitui como um dos setores propulsivos para a 
economia municipal orientada ao princípio da sustentabilidade. 

No contexto do turismo em Colombo, que impacta positivamente a geração de empregos no setor de comércio e serviços, 
a principal iniciativa é a criação do chamado Circuito Italiano de Turismo Rural de Colombo - CITUR. Tal projeto foi 
pioneiro entre as ações para organizar e fortalecer o turismo no município, tendo sido implantado em 05 de fevereiro de 
1999, numa parceria entre a Prefeitura Municipal de Colombo, através na época, da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Abastecimento, Meio Ambiente e Turismo – SEMAA, da Coordenadoria da Região Metropolitana -COMEC, da Empresa 
Paraense de Assistência Técnica e Extensão Rural-EMATER-PR, do Conselho Municipal de Turismo, a Paraná Turismo 
e a Eco Paraná (autarquia de apoio ao turismo no Paraná). Atualmente, o projeto é desenvolvido pela Secretaria Municipal 
de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho de Colombo. 

Dentre os principais objetivos do projeto, em curso até o presente, estão a geração de empregos e renda, preservação 
do meio ambiente e do patrimônio histórico, bem como, resgate da cultura italiana muito presente na região, além da 
diversificação da atividade rural, transformando o turismo como uma segunda fonte de renda ao produtor rural, agregando 
valor e uma maior renda ao seu produto e consequentemente fixando-o na terra a fim de evitar o êxodo rural e melhorar 
as suas condições e qualidade de vida dos produtores.  

O incentivo ao turismo nas propriedades de agricultura familiar se deu numa ótica de valorização do agricultor familiar e 
do seu modo de vida. O incremento do turismo nas propriedades, a princípio, permitiria ao agricultor comercializar seu 
produto diretamente ao consumidor final (turista), tendo um ganho maior sob o mesmo, da mesma forma que viabiliza 
atividades pedagógicas, com enfoque na sustentabilidade da propriedade. Além disso, a agricultura familiar participa do 
turismo rural enquanto cadeia econômica ao realizar o fornecimento de seus produtos para os restaurantes locais e a 
venda dos produtos beneficiados nos empreendimentos do próprio Circuito, incrementando as atividades nas 
propriedades e fortalecendo a economia do município.  

O CITUR caracteriza-se pelas propriedades localizadas na área rural e/ou com características rurais e da cultura dos 
imigrantes italianos que se fixaram historicamente na região. São vários pontos de visitação, dentre eles propriedades de 
agricultura familiar, agroindústrias, cantinas com plantio de uva, beneficiamento e comercialização de vinhos e sucos 
assim como equipamentos de lazer e gastronomia. Além das propriedades privadas organizadas entorno do CITUR, a 
Prefeitura Municipal mantém os atrativos turísticos, integrantes do Circuito: Memorial do Imigrante Italiano; Museu 
Municipal Cristóforo Colombo; Casa da Cultura; Parque Municipal Gruta do Bacaetava; Parque Municipal da Uva e Posto 
de Informações Turísticas. É realizado, pelo Departamento de Turismo, a divulgação de todo o Circuito (seus atrativos, 
equipamento de apoio e empreendimentos) por meio de material gráfico com marca oficial, site da Prefeitura, redes 
sociais, participação em feiras e eventos do setor, entre outros. Destaca-se ainda, que há ainda a sinalização turística 
padrão de acesso aos atrativos e empreendimentos turísticos do CITUR, conforme as normas vigentes para o 
desenvolvimento de atividades turísticas.  
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Figura 5: Mapa Turístico do Circuito Italiano de Turismo Rural de Colombo - CITUR 

 
Fonte: http://portal.colombo.pr.gov.br/descubra-o-turismo-de-colombo-e-circuito-italiano-de-turismo-rural/ 
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Entretanto, desde a implantação do Circuito Italiano em 1999, diversos pequenos empreendimentos surgiram na área 
rural, também nas áreas urbanas e principais vias de acesso, trabalhando com lazer, eventos, alimentação, mas que, não 
necessariamente detêm as características do rural ou da cultura dos imigrantes italianos, que era inicialmente o ponto de 
partida da estruturação do turismo no município. Buscando desenvolver a atividade turística em seus diversos segmentos, 
os gestores municipais perceberam a necessidade de detectar a real situação da oferta turística de Colombo, para então 
propor ações junto à essa totalidade de empreendimentos de forma organizada e mais efetiva.  

Assim, com o apoio do Curso de Turismo da Universidade Federal do Paraná-UFPR, iniciou-se em então, no ano de 2014 
a elaboração do Inventário da Oferta Turística de Colombo, no qual buscou-se levantar, quantificar e qualificar todas as 
informações sobre o que a cidade oferece em termos de atrativos turísticos, atividades culturais e econômicas relevantes 
ao setor, bem como os equipamentos e serviços turísticos, infraestrutura básica do município, além de outros elementos 
fundamentais que determinam a dimensão da sua oferta turística. A partir desde levantamento, foram identificados mais 
de 100 pontos de interesse turístico, seja de apoio ao turismo, atrativos ou comércios. Como forma de regulamentar essas 
empresas e as alinhar junto as ações da Prefeitura (tanto projetos do Departamento de Turismo quanto questões 
referentes a vigilância sanitária, Corpo de bombeiros, saúde, etc.), o Departamento de Turismo, com o apoio do COMTUR, 
elaborou o Regulamento para Empreendimentos Turísticos (2015), aprovado pelo mesmo Conselho. Dessa forma, as 
empresas que se adequam às orientações do Regulamento são inseridas no “Quadro dos Empreendimentos Turísticos 
de Colombo”, recebendo a marca oficial “Turismo Colombo”. 

A tabela que se segue traz a organização dos pontos de interesse turístico de Colombo. 

Tabela 32: Infraestrutura Turística na AID. 

Tipo de Atrativo Quantidade Destaques 

Naturais 8 
Parque Municipal da Uva; Parque Municipal da Gruta 
do Bacaetava. 

Culturais e religiosos 14 Museu Municipal Cristóforo Colombo; Morro da Cruz 

Festas e Manifestações de fé 4 Festa da Uva 
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Agências de turismo 5 - 

Agricultura Familiar 4 
Cultivo orgânico de morango; Chácara Morango 
Natural 

Agroindústria e artesanato 8 
Conservas Póli (geleias, conservas, sucos e molhos, 
moinho artesanal 

Alimentos e bebidas 14  

Compras  8 Colombo Park Shopping  

Espaços para eventos 16  

Lazer e entretenimento 5 Pesgue-pagues 

Organização de eventos 10  

Meios de hospedagem oficiais 7  

Turismo Pedagógico e Atividades de 
interesse técnico-científico 

1 Circuito Italiano EMBRAPA 

Vinícolas 9  

Infraestrutura 
de apoio 

Comunicação 1 Jornal de Colombo 

Correios 4  

Segurança privada 3  

Associações e cooperativas no setor 5  

Coletivos 1 Coletivo de Ação Cultural de Colombo - COACOL 

Posto de informação  1  

Fonte: Prefeitura Municipal de Colombo – dados organizados pela MPB Engenharia, 2020 
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Ainda sobre o Circuito Italiano de Turismo Rural – CITUR especificamente, destaca-se a Rota do Vinho de Colombo, 
caminho cuja trajetória rememora a chagada de famílias italianas na região, trazendo mudas de uva de seu país de origem 
para cultivo no Brasil. Colombo manteve a tradição e conta hoje com diversas vinícolas, sendo que cinco delas fazem 
parte do CITUR: Vinícola Cavalli, Vinícola Gasparin, Vinícola Pedrinho Strapasson, Vinícola Busato e Franco Italiano 
Vinícola. É possível visitá-las, sendo que algumas oferecem um tour guiado. Os interessados podem apreciar além do 
vinho, sucos, geleias, salames e queijos. Os empreendimentos do CITUR estão espacializados em diversos bairros do 
município de Colombo, seja no núcleo urbano (sede), nas margens da chamada Rodovia da Uva, nos bairros de 
Guaraituba e Colônia Faria (bairro ao sul, que tem porção dentro da ADA do empreendimento), seja nas áreas ruralizadas, 
como Bacaetava, Capivari, Roseira e Santa Gema (outro bairro que tem porção na ADA do empreendimento). 

Na sequência, tem-se uma descrição sumária dos principais pontos turísticos que compõem o circuito. 

 Parque Municipal da Uva - Tradicionalmente conhecido por ser palco da maior festa do município, a Festa da 
Uva, o local conta com uma infraestrutura de churrasqueiras, lanchonete, trilha, local para caminhada, tanque 
para pesca, estacionamento, playground, acesso para deficientes físicos e sanitários.  

Figura 6: Registros fotográficos do Parque Municipal da Uva. 
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 Memorial do Imigrante Italiano/Museu Cristóforo Colombo/Memorial Ítalo-Polonês Perin Pucca - Junto ao Parque 
Municipal da Uva, há um complexo com três casas que representam as construções feitas por imigrantes 
italianos. A Casa Eugênio Mottin, conhecida como o Memorial Italiano de Colombo, foi construída em 1922 e 
realocada para o Parque Municipal da Uva, em 2007. A casa mantém a pintura interna original restaurada e traz 
utensílios doados pela comunidade italiana e que relembram a chegada dos primeiros imigrantes ao município. 
Entre objetos e utensílios, também são encontradas roupas antigas e do mobiliário talhado à mão que recriam 
todos os ambientes da década de 1920. Um guia acompanha a visitação e comenta toda a história da casa e da 
imigração italiana em Colombo. 

Já o Museu Municipal Cristóforo Colombo é uma réplica da antiga Societá Italiana di Mutuo Soccorso Cristóforo 
Colombo, fundada por imigrantes no começo do século 20. Foi inaugurado em 2007, mas no passado funcionava 
como uma escola, com aulas ministradas em italiano.  Quando o médico visitava a cidade, era ali que eram feitas 
as consultas e vacinas. A casa também servia como ponto de encontro dos italianos. O acervo do local contém 
objetos históricos que narram a história da região, como artesanato indígena, máquinas agrícolas e utensílios 
domésticos doados por famílias de imigrantes da região. 

O Memorial Ítalo-Polonês Perin Pucca já foi residência de Alfredo Perin, conhecido como Lelo, e de sua esposa 
Rosa Puka Perin. Feita em madeira, tem grande valor histórico, pois traz a criatividade da construção dos 
imigrantes italianos, mas também conta com diversos elementos da cultura polonesa em seu interior. Estava 
edificada no bairro Boicininga, mas foi transportada para junto do Memorial do Imigrante Italiano e do Museu 
Municipal Cristóforo Colombo. A gruta que hoje abriga a imagem de Nossa Senhora da Uva encontra-se na 
entrada do Parque da Uva, ao lado do Memorial Ítalo-Polonês. 

Figura 7: Registros fotográficos, respectivamente, do Museu Municipal Cristóforo Colombo e Memorial Italiano de 
Colombo. 

  

 Parque Municipal Gruta do Bacaetava – Possui estrutura para receber adequadamente os turistas, com 
aproximadamente 200 metros de caminhada feita em cima de passarelas. A atração principal é a gruta, que tem 
cerca de 600 milhões de anos e chegou a ser usada como esconderijo durante a Segunda Guerra Mundial, 
abrigando homens que não queriam ser recrutados para o combate. Guias especializados acompanham o 
passeio e contam toda a história que envolve a caverna, seu descobrimento e exploração.  
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Figura 8: Registros fotográficos da Gruta do Bacaetava. 

   
Fotos: acervo da Prefeitura Municipal. 

 Morro da Cruz – Este é o ponto mais alto do município de Colombo, com 1.200m de altitude. Também é 
conhecido como Morro da Serrinha e chama atenção pela vista panorâmica que possibilita da Serra do Mar, em 
Curitiba e região metropolitana. No cume, há uma capela e uma cruz de madeira de aproximadamente dez 
metros. A cruz foi inserida em 31 de dezembro de 1900, em uma missa comemorativa à chegada do século 20. 
No ano 2000, o gesto foi repetido, com a troca da antiga cruz. 

Figura 9: Registros fotográficos do Morro da Cruz. 

   
Fotos: acervo da Prefeitura Municipal. 

 Casa da Cultura – trata-se de uma pequena construção em alvenaria, típica dos imigrantes da primeira metade 
do século 20. Foi sede da Câmara Municipal, mas atualmente abriga a sede do Departamento de Cultura. A 
casa recebeu revitalização em 2015 e costuma trazer exposições de vários artistas. A arquitetura eclética com 
ornamentos neoclássicos ainda abriga o acervo que guarda os cadastros dos artistas municipais nas áreas de 
música, dança, teatro, pintura, escultura, desenho e literatura. 
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Figura 10: Registros fotográficos da Casa da Cultura de Colombo. 

   
Fotos: acervo da Prefeitura Municipal 

 Casa da Memória – É considerada como um dos mais valiosos legados da tradição religiosa de Colombo. Trata-
se da casa onde viveu a Irmã Antonieta Farani, mas que foi realocada para o bairro do Capivari, onde ela viveu 
uma fase muito importante de sua vida, sendo a primeira professora da região. O local guarda objetos antigos, 
fotos e recortes de jornal, assim como alguns pertences da religiosa. Há, ainda, artigos religiosos e um espaço 
para eventos religiosos. A imagem de Antonieta Farani ficou muito conhecida após receber o título de venerável 
e ser indicada ao título de santa. 

Figura 11: Registro fotográfico da Casa da Memória - Colombo. 

 
Fotos: acervo da Prefeitura Municipal 

 Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário – É a principal igreja do centro de Colombo, construída em 1899. Trata-
se de uma réplica de uma igreja de Vicenza, no Norte da Itália. No seu interior, há objetos sacros e quadros. As 
peças em mármores são provenientes da Itália e ressaltam a fé e a religiosidade dos imigrantes.   

Figura 12: Registros fotográficos da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário. 
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 Igreja de São Pedro (Capela do Capivari) – A Igreja de São Pedro é famosa por receber a maior procissão 
religiosa do município. Todo dia 26 de maio é feita uma homenagem a Nossa Senhora do Caravaggio, padroeira 
dos imigrantes italianos. A igreja é centenária e mantém a mesma arquitetura desde 1931. Recebe 
aproximadamente 7 mil visitantes todos os anos.  

Figura 13: Registro fotográfico da Igreja São Pedro (Capela do Capivari). 

 
Foto: acervo da Prefeitura Municipal 

Não foram localizadas informações estruturadas a respeito dos números de visitantes aos pontos turísticos de ou da 
geração de trabalho e renda no setor Colombo, nem mesmo no CITUR. Tais informações não estão disponíveis nos 
documentos acessados junto à Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho, responsável pelo setor. 
Sabe-se apenas, por meio de informações esparsas contidas no sítio do Departamento de Turismo da referida secretaria 
municipal, que atualmente o CITUR conta com 51 empreendimentos cadastrados e que a alta temporada do turismo na 
região dá-se nos meses de maio a novembro. Em 2017, o Posto de Informações Turísticas, localizado na entrada do 
Parque Municipal da Uva, realizou 466 atendimentos. Outro número que dá uma noção do movimento turístico em 
Colombo são os da Mostra de Turismo de Colombo, já em sua 5ª edição. Em 2019, este evento reuniu cerca de 4.000 
visitantes entre os dias 26/27 de outubro e foi realizado em parceria com as Secretarias Municipais de Esporte, Cultura, 
Lazer e Juventude e também de Meio Ambiente. O Parque Municipal Gruta de Bacaetava, uma das principais atrações 
turísticas recebe uma visitação média de 2.036 pessoas por mês, sendo o último dado disponível, o do ano de 2017, 
quando o local recebeu no total 22.830 pessoas. Já a mais importante festa do município, a Festa da Uva, cuja 55ª edição 
foi realizada nos dias 05 a 09 de fevereiro de 2020, recebeu um público em torno de 140.000 visitantes. 

A Administração Municipal de Colombo, por meio de instrumentos diversos, em especial ao seu Plano de 
Desenvolvimento Econômico Sustentável, vem trabalhando no mote de tornar Colombo uma cidade atrativa para 
investimento, buscando propiciar facilidades aos projetos que apresentam características e possibilidades efetivas ao 
desenvolvimento econômico e social da cidade. Neste sentido, o município já dispõe em sua legislação, de incentivos ao 
fomento de novos empreendimentos, os quais devem atender a certos requisitos básicos como a não emissão de 
poluentes e o respeito às questões ambientais. 

Ainda no aspecto do empreendedorismo local, dados da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho, 
disponibilizados pelo Centro do Empreendedor de Colombo, mostram que no período de janeiro a junho de 2020, foram 
realizadas 943 assistências para a formalização e aberturas de novas empresas, 1.743 Declarações Anuais do Simples 
Nacional – DASN, 1.393 consultas prévias, entre outros tipos de atendimento, tais como 08 palestras, 08 oficinas com 
168 participantes, 02 rodadas de negócios com 72 participantes e 08 consultorias, com 48 participantes. 

A Prefeitura Municipal de Colombo por meio do Centro do Empreendedor, tem parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas do Paraná – SEBRAE-PR e disponibiliza, além cursos e consultorias gratuitos, linhas de 
crédito para microempreendedores da cidade. 

A cada ano, o município estabelece lei própria que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Colombo 
para o exercício fiscal seguinte, sempre contemplando, entre outros aspectos, o enfrentamento do desemprego, a geração 
de emprego e renda com o aprimoramento dos programas de intermediação ao mercado de trabalho, economia popular 
e solidária e qualificação profissional, com atenção especial à juventude e às necessidades das pessoas portadoras de 
deficiência, o fomento do polo industrial não poluente e do centro produtor e exportador de artesanato. 
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No ramo da economia solidária, uma das principais iniciativas que despontam no cenário econômico na AID vem no bojo 
do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Colombo – PMGIRS, sendo parte integrante da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, que atribui destaque à importância dos catadores na gestão integrada dos 
resíduos sólidos, estabelecendo como alguns de seus princípios o “reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e 
reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania” e a 
“responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos”.  

Por meio deste instrumento, o município destaca o fortalecimento das cooperativas e associações estabelecendo que as 
mesmas devem ser priorizadas pela autogestão da economia solidária e permitindo o acesso a oportunidades de trabalho 
decente. A prefeitura por meio de atividades diversas se compromete a apoiar e incentivar a participação de toda a 
população a aderir ais programas de logística reversa e a coleta seletiva. 

Também se destaca o Programa Coleta Verde em curso no município de Colombo. Realizado pela Prefeitura Municipal 
por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento em parceria com as Secretarias de Meio Ambiente e Assistência 
Social, visa oferecer uma finalidade sustentável para os materiais arrecadados durante as coletas seletivas, investir na 
economia rural do município e proporcionar uma alimentação saudável para os moradores. O Programa é simples, mas 
bem objetivo. Consiste em trocar 10 quilos de materiais recicláveis por um vale sacola hortifruti, contendo frutas, verduras 
e legumes produzidos por pequenos produtores rurais de Colombo. Os materiais recicláveis aceitos na troca são latas, 
plástico, metal, papel e vidro. 

Ressalta-se que, um dos objetivos específicos contidos no PDES elaborado para o município, está a educação 
empreendedora através de ações especificas como firmar parcerias e/ou convênios com empresas públicas ou privadas 
para o desenvolvimento de projetos de educação empreendedora com o objetivo de disseminar conhecimento sobre 
gestão de micro e pequenas empresas, associativismo, cooperativismo, empreendedorismo e assuntos afins. 

Dentro da temática da economia solidária, uma iniciativa que pode ser mencionada é a da Padaria Comunitária. Trata-se 
de um projeto de geração de renda baseado no resgate da cidadania, dignidade, solidariedade, recuperação de 
autoestima, com gestão coletiva e divisão dos custos e excedente. O projeto iniciou-se em Curitiba e hoje possui uma 
rede chamada Rede de Padarias Comunitárias Fermento na Massa, incluindo a Padaria Santo Antônio, no bairro São 
Gabriel em Colombo (um dos bairros que possui porção dentro da ADA do empreendimento). 

Outro destaque na questão relativa ao empreendedorismo na AID do empreendimento é a atuação da Associação 
Comercial, Industrial, Agronegócio e Serviços de Colombo – ACIC, cuja missão institucional declarada é orientar os 
associados e os empresários colombenses defendendo os interesses coletivos, promovendo o aprimoramento de suas 
atividades e executando serviços de seus interesses. Entre os serviços prestados pela entidade estão atendimento a 
consultas de proteção ao crédito de âmbito nacional, inclusão de inadimplentes no serviço de proteção ao crédito, garantia 
de cheques e emissão de notas fiscais eletrônicas. 

A questão do associativismo é relevante para entendimento da capacidade de desenvolvimento econômico local/regional, 
tendo em visto que cumpre um papel na sociedade de romper com os padrões unificadores da macroeconomia, onde 
individualismo e a competitividade são paradigmáticos, formando uma rede de pequenos grupos, imersa na cotidianidade, 
constituindo uma força potencial. Neste cenário, sociedade civil e Estado podem constituir parcerias estratégicas, nas 
quais a cidadania se constrói pela participação em decisões e ações coletivas, capazes de contrapor à lógica geral, 
imposta pela racionalidade instrumental do capitalismo, principalmente no campo. 

A ideia de associar interesses comuns a partir de iniciativas de cooperação é bastante antiga, porém, somente a partir 
nos anos 1990 é que as discussões sobre a temática ganharam consistência através da perspectiva de novos conceitos 
como o do desenvolvimento local e social, por sua vez, sob novas concepções e ideias emergentes da concepção de 
sustentabilidade. Ou seja, o conceito tradicional de desenvolvimento ampliou-se para abranger também o conceito de 
desenvolvimento local, associado aos adjetivos de integrado e sustentável. Os fatores responsáveis por esta mudança 
de paradigma são múltiplos e estão situados tanto no contexto nacional como no internacional, abrangendo variáveis 
econômicas, culturais, políticas, sociais e ambientais e fogem aos objetivos deste EIA uma discussão profunda das 
mesmas. Importante é destacar que, presente neste contexto encontra-se o associativismo, constituindo-se em exigência 
histórica para melhorar a qualidade da existência humana, ou seja, para melhorar as condições de vida dos indivíduos 
de um determinado local, pois faz com que a troca de experiências e a convivência entre as pessoas se constituam em 
oportunidade de crescimento e desenvolvimento. A vida associativa está presente em muitas áreas das atividades 
humanas, mormente traduzida em condições que visam contribuir para o equilíbrio e estabilidade social e econômica. 

Quando se remete à questão do desenvolvimento local se refere não apenas ao desenvolvimento econômico, mas 
também ao desenvolvimento social, ambiental, cultural, político e humano. Por isso, é preciso realizar investimentos em 
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capital humano, capital social e capital natural, além dos correspondentes ao capital econômico e financeiro. O enfoque 
do desenvolvimento local possui visão integrada de todas essas dimensões. Parte-se de um pressuposto de partida de 
que as localidades e territórios dispõem de recursos econômicos, humanos, institucionais, ambientais e culturais, além 
de economias de escalas não exploradas, que constituem seu potencial de desenvolvimento e que devem ser descobertos 
e fomentados pelos gestores locais/regionais comprometidos com a questão. 

Outra questão a ser abordada neste diagnóstico em atendimento aos termos do TR é a do trabalho informal na AID. 

Há uma discussão geral nos dias de hoje que mostram que os novos postos de trabalho tendem a ser flexíveis no tempo, 
no espaço e na duração, dando origem a uma grande variedade de contratos de trabalho. Embora o desemprego constitua 
a expressão mais visível da mudança na conjuntura do emprego, é a precarização do trabalho a sua característica mais 
relevante. Nos últimos anos, a crise econômica que o país de forma geral vem enfrentando, mostram que diversos fatores 
que integram a realidade do mundo do trabalho na atualidade incrementam o número de indivíduos que passam a buscar 
sua subsistência através de um trabalho informal, na maioria das vezes em condições totalmente insalubres e inseguras, 
executando os serviços mais arriscados e perigosos.  

Ainda que trabalho informal não seja exatamente sinônimo de precarização do trabalho, o que se observa na prática é 
que a maior parte dos que se dedicam a este tipo de situação de trabalho o fazem por necessidade de subsistência. Fato, 
é que as pessoas que se veem incluídas nessa problemática são, geralmente, de menor escolaridade, de baixa 
qualificação profissional, negros, jovens e mulheres. Alguns autores apontam para a ideia de que o percurso dessas 
pessoas para atividades do ramo informal inclui a questão da opção, uma busca por melhores rendimentos e maior 
liberdade de atuação profissional, mas a expressiva maioria dos trabalhadores nesta situação de trabalho o fazem por 
não terem outras oportunidades, com direitos e deveres melhor definidos. 

O conceito de trabalho informal congrega, pois é uma série de atividades e formas distintas de inserção no mundo do 
trabalho. Estão aí incluídos tanto proprietários de pequenas estruturas produtivas quanto aqueles trabalhadores que 
operam total ou parcialmente na ilegalidade. Pela controvérsia que envolve a discussão sobre o termo informalidade, 
esse comporta múltiplos significados e usos, propiciando a coexistência de grande variedade de abordagens sobre a 
questão. 

Em virtude de sintetizarem fenômenos econômicos bastante heterogêneos, os distintos conceitos de informalidade, se 
não definidos teórica e operacionalmente, podem dificultar a compreensão da estrutura e dinâmica do mercado de 
trabalho. Mediante esse mote, FILGUEIRAS et al.(2004), baseados em diversos estudos sobre o tema, apresentam três 
conceitos de informalidade, a partir de dois critérios: o primeiro diferencia o formal do informal a partir das respectivas 
lógicas de funcionamento das atividades - se tipicamente capitalistas ou não; enquanto o segundo delimita essa 
dessemelhança de acordo com a legalidade ou ilegalidade das atividades. 

No presente estudo, adotou-se o conceito de informalidade a partir da junção dos dois critérios apresentados pelo citado 
autor, definindo a condição de informal como aquela em que o trabalhador executa um trabalho que não é trocado por 
capital e não contribui diretamente para aumentar o capital e/ou que não possui um vínculo de trabalho regulamentado. 
Essa conceituação compreende tanto atividades e formas de produção não tipicamente capitalistas - legais ou ilegais - 
quanto relações de trabalho não registradas, mesmo que tipicamente capitalistas, ou seja, geradoras de riqueza. 

De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, que por sua vez utilizou os dados disponíveis nos últimos 
censos demográficos realizados pelo IBGE, entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou 
seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) no município de Colombo passou de 70,80% em 
2000 para 75,74% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população 
economicamente ativa que estava desocupada) passou de 13,95% em 2000 para 4,41% em 2010.  

O Atlas considera como Grau de Formalização dos Ocupados, a razão entre o número de pessoas de 18 anos ou mais 
formalmente ocupadas e o número total de pessoas ocupadas nesta faixa etária, multiplicada por 100. Foram 
considerados como formalmente ocupados os empregados com carteira de trabalho assinada, os militares do exército, 
marinha e da aeronáutica, da polícia militar e do corpo de bombeiros, os empregados pelo regime jurídico dos funcionários 
públicos, assim como os empregadores e trabalhadores por conta própria que eram contribuintes do instituto de 
previdência oficial. 

Pela análise destes dados, pode-se, a partir da tabela disponibilizada no Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil e 
a seguir reproduzida, inferir-se a proporção da PEA de Colombo inseridas na informalidade. 



44 

 

 

Tabela 33: Ocupação da população de 18 anos ou mais – Colombo/PR. 

Ocupação da população de 18 anos ou mais 2000 2010 

Taxa de atividade - 18 anos ou mais 70,80 75,74 

Taxa de desocupação - 18 anos ou mais 13,95 4,41 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 60,96 70,83 

Nível educacional dos ocupados   

% dos ocupados com fundamental completo - 18 anos ou mais 43,08 59,09 

% dos ocupados com médio completo - 18 anos ou mais 21,97 37,58 

Rendimento médio   

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. - 18 anos ou mais 27,57 10,35 

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. - 18 anos ou mais 71,61 68,25 

% dos ocupados com rendimento de até 5 s.m. - 18 anos ou mais 95,48 95,44 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

Em 2010, ainda de acordo com as informações colhidas no Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, das pessoas 
ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município de Colombo, 2,41% trabalhavam no setor agropecuário, 0,44% 
na indústria extrativa, 13,43% na indústria de transformação, 11,40% no setor de construção, 1,17% nos setores de 
utilidade pública, 17,02% no comércio e 48,38% no setor de serviços. Destes setores, os que mais agregam trabalhadores 
informais são o setor agropecuário, comércios, serviços e construção civil. 

Em geral, uma das faces mais visíveis para a sociedade quando se ilustra a questão do trabalho informal, é a dos 
ambulantes. No município de Colombo, a lei que disciplina esta atividade (entre outras) é a Lei de Licenciamento e 
Fiscalização de Estabelecimentos e Atividades Econômicas do Município de Colombo, Lei nº 876/2004, na Seção III – 
DO COMÉRCIO AMBULANTE – Artigos 63 a 67. O principal órgão responsável pelo disciplinamento do segmento é a 
Secretaria Municipal de Fazenda.  

Em Colombo, os ambulantes se estabelecem principalmente no estacionamento da Santa Casa de Colombo e no Bairro 
Alto Maracanã, embora estejam presentes em diversos outros pontos da cidade. 

5.5. ESTRUTURA OCUPACIONAL NO ÂMBITO DA ECONOMIA LOCAL 

Nas tabelas seguintes são apresentados dados a respeito do número de pessoas ocupadas por setores econômicos 
selecionados, tanto na área de influência direta (Colombo) como também na área de influência indireta (RMC).  

Tabela 34: Distribuição da população ocupada por setor na AID. 

Localidade Setor econômico Número de pessoas ocupadas 

Colombo  
(AID) 

Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura  2.785 

Indústrias Extrativas  493 

Indústrias de Transformação  14.496 

Construção  12.445 

Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas  20.980 

Atividades Administrativas e Serviços Complementares  6.650 

Educação  4.295 

Saúde Humana e Serviços Sociais  3.845 

Atividades mal especificadas  6.450 

Fonte: Base de dados do IPARDES, 2010 
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Tabela 35: Distribuição da população ocupada por setor na AII. 

Localidade Setor econômico Número de pessoas ocupadas 

Região 
metropolitana de 
Curitiba (AII) 

Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura  73.717 

Indústrias Extrativas  7.622 

Indústrias de Transformação  239.193 

Construção  126.719 

Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas  295.168 

Atividades Administrativas e Serviços Complementares  78.374 

Educação  93.258 

Saúde Humana e Serviços Sociais  70.269 

Atividades mal especificadas  133.689 

Fonte: Base de dados do IPARDES, 2010 

De acordo com a definição do IBGE, a população economicamente ativa compreende pessoas ocupadas de um 
determinado território, tendo como pessoas ocupadas as que, no período da coleta de dados trabalhavam. 

Seguindo os dados retirados do Censo Demográfico do IBGE do ano de 2010, último disponível na data deste estudo, 
percebe-se que no total de pessoas economicamente ativas da Região Metropolitana de Curitiba (AII) temos um número 
de 1.768.624 pessoas e em Colombo (AID) temos 115.698. Isto significa que o município que compreende a AID do 
empreendimento, possui cerca de 7% da população economicamente ativa da RMC. 

Tabela 36: População economicamente ativa – AII (RMC) e AID. 

Localidade PEA por residência Número de pessoas 

Região 
Metropolitana de 
Curitiba (AII) 

População Economicamente ativa - Total  1.768.624 

População Economicamente ativa - Urbana  1.636.888 

População Economicamente ativa - Rural  131.736 
 

Colombo (AID) 

População Economicamente ativa - Total  115.698 

População Economicamente ativa - Urbana  110.210 

População Economicamente ativa - Rural  5.488 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2010 

Depois de situar-se a população economicamente ativa tanto na área de influência indireta como na área de influência 
direta, foi elaborada a tabela seguinte com a renda per capita mensal nos municípios componentes das áreas de influência 
do empreendimento. Os dados da tabela foram extraídos do censo demográfico IBGE 2010. 

Tabela 37: Renda mensal per capita, AII e AID. 

Município Renda Per Capita Mensal (R$)  Município Renda Per Capita Mensal (R$) 

Adrianópolis 966,98  Fazenda Rio Grande 1153,31 

Agudos do Sul 835,27 Itaperuçu 909,8 

Almirante Tamandaré 1091,02 Lapa 992,28 

Araucária 1369,86 Mandirituba 896,41 

Balsa Nova 1050,41 Piên 860,1 

Bocaiúva do Sul 919,13 Pinhais 1447,14 

Campina Grande do Sul 1147,44 Piraquara 988,84 

Campo do Tenente 945,92 Quatro Barras 1363,28 

Campo Largo  1216,87 Quitandinha 775,46 

Campo Magro 934,92 Rio Branco do Sul 1024,7 

Cerro Azul 668,48 Rio Negro 1149,02 
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Município Renda Per Capita Mensal (R$)  Município Renda Per Capita Mensal (R$) 

Colombo 1075,67 São José dos Pinhais 1329,32 

Contenda 929,67 Tijucas do Sul 903,67 

Curitiba 2160,93 Tunas do Paraná 1001,1 

Doutor Ulysses 559,45   

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 

As tabelas seguintes trazem informações a respeito da população ocupada dividida por faixa etária e podemos analisar 
que a maior parte das pessoas ocupadas ou possui 18 anos completos ou está acima dessa idade, tanto no município de 
Colombo como na região metropolitana de Curitiba. 

Tabela 38: População Ocupada por Faixa Etária – AID. 

Localidade Grupo de Idades Número de pessoas ocupadas 

Colombo (AID) 

10 a 14 anos  698 

15 a 17 anos  4.079 

18 anos ou mais  104.883 

18 a 24 anos  20.103 

25 a 29 anos  15.693 

30 a 39 anos  29.453 

40 a 49 anos  22.455 

50 a 59 anos  12.772 

60 anos ou mais  4.407 

Fonte: Base de dados do IPARDES, 2010 

Tabela 39: População Ocupada por Faixa Etária – AII. 

Localidade Grupo de Idades Número de pessoas ocupadas 

Região metropolitana 
de Curitiba (AII) 

10 a 14 anos  13.352 

15 a 17 anos  44.817 

18 anos ou mais  1.623.290 

18 a 24 anos  274.196 

25 a 29 anos  241.617 

30 a 39 anos  442.783 

40 a 49 anos  356.269 

50 a 59 anos  217.070 

60 anos ou mais  91.355 

Fonte: Base de dados do IPARDES, 2010 

Os dados da tabela seguinte sobre a taxa de desocupação na AII e AID do empreendimento, foram obtidos através do 
cruzamento dos dados do IBGE (Censo 2010) sobre o número de ocupados e a população economicamente ativa de 
cada município. Não foram localizados durante a fase de pesquisa de dados secundários, informações mais recentes 
sobre os índices de desocupação desagregados para os municípios envolvidos. 

Tabela 40: Taxa de desemprego nos municípios da RMC. 

Município Taxa de Desocupação (%)  Município Taxa de Desocupação (%) 

Adrianópolis 6%  Fazenda Rio Grande 6% 

Agudos do Sul 5% Itaperuçu 3% 

Almirante Tamandaré 4% Lapa 4% 
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Município Taxa de Desocupação (%)  Município Taxa de Desocupação (%) 

Araucária 6% Mandirituba 7% 

Balsa Nova 8% Piên 3% 

Bocaiúva do Sul 4% Pinhais 5% 

Campina Grande do Sul 5% Piraquara 6% 

Campo do Tenente 7% Quatro Barras 6% 

Campo Largo  5% Quitandinha 5% 

Campo Magro 4% Rio Branco do Sul 2% 

Cerro Azul 2% Rio Negro 5% 

Colombo 5% São José dos Pinhais 5% 

Contenda 4% Tijucas do Sul 4% 

Curitiba 5% Tunas do Paraná 5% 

Doutor Ulysses 2%   

A respeito do trabalho infantil na área de influência direta tem-se os dados informados pelo IBGE no Censo de 2010, onde 
no grupo de idade de 10 a 17 anos, 14,3% estava ocupado na semana de referência. Do grupo de ocupados temos 
informações a respeito dos setores em que estão distribuídos em porcentagem. Assim, extrai-se que 5,5% das crianças 
neste grupo de idade está trabalhando em algum setor ligado à agricultura, pecuária, produção florestal, pesca ou 
aquicultura, 26,5% das crianças no setor de comercio, reparação de veículos automotores e motocicletas e por último 
59,6% está ocupada em outras atividades não discriminadas. 

Também foram pesquisados para elaboração do presente Estudo de Impacto Ambiental-EIA, seguindo orientação do TR 
expedido pelo Instituto Ambiental do Paraná, a presença de trabalho clandestino ou análogo ao trabalho escravo nos 
municípios que compõem a área de influência do empreendimento. Para este levantamento foram acessados os sites do 
Ministério Público do Estado do Paraná, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério da Economia (que agregou as 
informações do antigo Ministério do Trabalho e Emprego). Entretanto, não foram encontradas informações disponíveis 
nestes locais. As únicas informações disponíveis a respeito do tema para a área de interesse do estudo foram obtidas 
junto ao Observatório Digital de Trabalho Escravo no Brasil, entidade da Organização Internacional do Trabalho – OIT.  

Segundo o Observatório, no período entre 2003 e 2018, houve as seguintes ocorrências relativas a trabalho em condições 
análogas à escravidão nos seguintes municípios componentes na AII do empreendimento: 

 Curitiba – 03 operações e 11 resgates; 

 Tunas do Paraná – 04 operações e 97 resgates; 

 Cerro Azul – 07 operações e 110 resgates; 

 Campina Grande do Sul – 05 operações e 42 resgates; 

 Rio Branco do Sul – 04 operações e 25 resgates; 

 Dr. Ulysses – 02 operações e 29 resgates; 

 Itaperuçu – 01 operação e 0 resgate. 

Quanto à estrutura ocupacional legal, a Região Metropolitana de Curitiba-RMC gerou 25.807 vagas de emprego nos oito 
primeiros meses de 2019, terceiro melhor resultado do país nessa categoria, atrás apenas das grandes São Paulo 
(85.540) e Belo Horizonte (32.117). O índice é resultado de 333.032 admissões e 307.225 desligamentos. 

Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados-Caged, do Ministério da Economia, o Paraná 
registrou crescimento na abertura de vagas em 53 das 60 cidades paranaenses com mais de 30 mil habitantes no mês 
de agosto de 2019. Nos oito meses do ano, houve crescimento em 49 dessas 60 localidades.  

Além disso, o Estado tem seis cidades entre as 100 que mais empregaram no Brasil no último mês: Curitiba (5º), São 
José dos Pinhais (37º), Pinhais (49º), Araucária (69º), Londrina (92°) e Pato Branco (95º). 

De janeiro a agosto, os setores que mais criaram empregos na Região Metropolitana de Curitiba foram serviços (15.687 
vagas), construção civil (4.078), comércio (3.174) e indústria de transformação (3.073).  Entre os subsetores os destaques 
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são comércio e administração de imóveis e valores mobiliários, com 9.448 empregos gerados, seguido de serviços de 
alojamento, alimentação, reparação, manutenção e redação (2.331), ensino (2.014) e comércio atacadista (1.902). 

Entre as atividades que mais geraram postos de trabalho na Grande Curitiba estão serviços combinados de escritório e 
apoio administrativo (2.812 novos postos), teleatendimento (1.141), construção de edifícios (1.127), atividades 
relacionadas à organização do transporte de carga (1.086) e montagem de instalações industriais e de estruturas 
metálicas (1.056). 

Em relação ao tamanho do empreendimento, o Caged aponta que as empresas que mais criaram postos de trabalho na 
região foram as micro (72%) e de grande porte (32%). 

Entre as cidades da Região Metropolitana de Curitiba, a que teve maior saldo positivo foi a Capital (17.632 novos postos), 
seguida por São José dos Pinhais (2.529), Pinhais (1.412), Araucária (1.120), Colombo (1.039), Fazenda Rio Grande 
(934), Campo Largo (516), Almirante Tamandaré (298), Campina Grande do Sul (286) e Rio Branco do Sul (270). 

Quanto à condição de ocupação no âmbito da AID do empreendimento em questão, município de Colombo, segue-se 
tabela contendo a posição na ocupação do mercado de trabalho local. 

Tabela 41: Posição na Ocupação na AID. 

Posição na Ocupação Nº Absoluto de pessoas % 

Conta própria 20.876 16,12 

Contribuinte para Instituto de Previdência Social oficial no trabalho principal 4.850 3,76 

Não contribuinte para Instituto de Previdência Social oficial no trabalho principal 16.026 12,38 

Empregadores 1.116 0,86 

Empregados 86.556 66,88 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010 

Em relação às atividades tradicionais destaca-se o setor de minerais não metálicos. Segundo a Revista Região 
Metropolitana de Curitiba, publicada pela COMEC no ano de 2017, o estado do Paraná como um todo teve destaque na 
produção neste setor, em especial, agregados (areia e brita) para construção civil além de rochas carbonáticas para 
indústria cimenteira (calcário), rochas para corretivo agrícola (calcário dolomítico) e produção de cal. Cerca de 70% da 
produção paranaense está na região metropolitana, principalmente em Colombo (AID do empreendimento), Almirante 
Tamandaré, Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Tunas do Paraná e Campo Largo. A fluorita é usada na indústria de tinta e 
fármaco e a maior jazida do país está localizada no Vale da Ribeira, no município de Cerro Azul. A região também 
responde por uma das maiores produções nacionais de água mineral para consumo humano e as principais fontes estão 
localizadas em Campo Largo e Almirante Tamandaré. Outros recursos minerais são a argila vermelha (utilizada na 
indústria cerâmica e que é encontrada no município de Fazenda Rio Grande) e o ouro (em Campo Largo). 

As tabelas seguintes, trazem organizados, os dados referentes à atividade extrativa mineral na região compreendida 
neste EIA. 

Tabela 42: Extrativismo RMC. 

Município Substância Produzida Produção (R$) ICMS Quantidade Produzida 

Agudos do Sul Granito (m³) 34.400 - 800 

Almirante 
Tamandaré 

Calcário (t) 1.260.355 8.875 165.397 

Calcário Dolomítico (t) 1.043.161 - 77.975 

Araucária 

Areia (m³) 966.188 54.176 50.732 

Argila (t) 48.344 547 7.777 

Calcário Dolomítico (t) 74.661 - 66.795 

Balsa Nova 

Areia (m³) 1.752.504 65.565 107.086 

Argila (t) 418.474 903 102.280 

Feldspato (t) 920.686 - 70.822 

Bocaiúva do Sul 
Areia (m³) 98.944 22.455 3.248 

Talco (t) 297.059 3.067 9.794 
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Município Substância Produzida Produção (R$) ICMS Quantidade Produzida 

Campo Largo 

Água (L) 14.572.638 4.522.814 103.834.627 

Areia (m³) 154.998 1.579 12.091 

Argila (t) 34.471 - 9.316 

Calcário (t) 3.380.971 - 1.091.284 

Calcário Dolomítico (t) 2.556.103 31.217 153.962 

Granito (m³) 26.826 1.319 397 

Ouro (g) 25.289.750 236.385 676.547 

Prata (g) 225.600 27.072 260.000 

Quartzito (t) 385.555 17.144 12.273 

Saibro (m³) 207.754 14.416 17.741 

Campo Magro Calcário (t) 90.962 - 4.011 

Cerro Azul 
Argila (t) 16.800 - 620 

Fluorita (t) 776.665 8.286 37.085 

Colombo 

Calcário (t) 277.696 33.324 6.710 

Calcário Dolomítico (t) 5.127.784 580.958 261.174 

Granito (m³) 1.575.373 85.615 94.291 

Sericita (t) 1.469.011 137.973 19.028 

Curitiba 

Areia (m³) 2.248.732 142.358 127.725 

Argila (t) 226.549 23.267 143.014 

Migmatito (m³) 38.648 2.143 3.849 

Saibro (m³) 981.914 68.664 65.460 

Fazenda Rio Grande 
Areia (m³) 77.727 26 6.807 

Argila (t) 6.296 441 2.888 

Lapa 

Arenito (m³) 5.623 - 1.539 

Argila (t) 12.476 - 2.788 

Calcário (t) 5.470 - 5.220 

Mandirituba Argila (t) 9.365 - 2.225 

Piên Calcário Dolomítico (t) 10.000 - 400 

Piraquara Granito (m³) 1.066.305 68.041 74.555 

Quatro Barras Granito (m³) 370.382 3.106 1.934 

Quitandinha Areia (m³) 7.382 809 723 

Rio Branco do Sul 

Calcário (t) 11.935.265 290.851 5.493.153 

Calcário Dolomítico (t) 23.733.332 2.206.785 1.148.016 

Diabásio (m³) 1.693.305 - 112.887 

Filito (t) 309.630 - 368.729 

Rio Negro 
Areia (m³) 109.529 12.731 9.248 

Argila (t) 52.159 - 711 

Tijucas do Sul Argila (t) 71.202 437 17.536 

Tunas do Paraná 
Mármore (m³) 2.089.290 - 1.588 

Sienito (m³) 140 - 233 

Fonte: Mineropar, produção municipal 2004. 
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Tabela 43: Arrecadação da CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) na AID e AII. 

Grupo de Substâncias 
Arrecadação da CFEM por Localidade (R$) 

Colombo RMC 

Água Mineral - 832.603,00 

Areia - 640.237,94 

Argila - 248.631,29 

Cascalho, Pedregulho e Quartzo - 2.967,65 

Rocha Carbonática 71.410,79 5.963.856,14 

Rocha para Revestimento e Ornamental - 57.211,43 

Fonte: Base de dados do IPARDES, 2019. 

Tabela 44: Posição de ocupação – Indústrias Extrativas na AID e AII. 

Posição na Ocupação 
Localidade 

Colombo RMC 

Total 493 8.081 

Empregados 422 7.508 

Com carteira de trabalho assinada 382 6.929 

Sem carteira de trabalho assinada 10 447 

Conta própria 29 334 

Empregadores 41 214 

Trabalhadores na produção para o próprio consumo - - 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010. 

Tabela 45: Posição de ocupação – Extração de Minerais na AID e AII. 

Extração de Minerais 
Localidade 

Colombo RMC 

Estabelecimento (RAIS) 8 182 

Empregados (RAIS) 106 2.200 

Rendimento Médio R$ (RAIS) 2.206,32 2.422,34 

Fonte: Base de dados do IPARDES - Ano de referência: 2018. 

Em relação à agricultura, na grande Curitiba predominam as pequenas lavouras formando o cinturão verde, onde são 
cultivados os produtos agrícolas - verduras, legumes e frutas. De acordo com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Paraná, a RMC em 2012 era responsável por cerca de 50% da produção estadual de hortifrutigranjeiros, avaliada em 
1,1 milhão de toneladas por ano. 

A pesca sediada no estado do Paraná como um todo é de pequena escala. Apenas os barcos camaroeiros, baseados no 
município de Guaratuba, no litoral, constituem uma pescaria especializada e empresarial. Não havendo atividades 
econômicas neste ramo na AII e na AID do empreendimento. A plataforma interna no setor pesqueiro é dominada pela 
pesca de arrasto dos camarões sete-barbas e branco, este também capturado pela pesca de caceio (deriva) e pela pesca 
de gerival. 

5.6. FINANÇAS PÚBLICAS E MUNICIPAIS 

No que diz respeito à área de arrecadação de tributos, os municípios da AII/AID possuem várias fontes de receitas 
(tributárias, contribuições e transferências constitucionais, multas e outras penalidades administrativas etc.) mas na 
maioria dos casos, as transferências constitucionais respondem pela maior fatia do orçamento público, principalmente 
nos municípios menores.  
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O Fundo de Participação dos Municípios constitui a principal transferência constitucional com a qual os municípios são 
contemplados. Trata-se de uma transferência constitucional (CF, Art. 159, I, b), da União para os Estados e o Distrito 
Federal, composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI). 

A distribuição dos recursos aos Municípios é feita de acordo com o número de habitantes, onde são fixadas faixas 
populacionais, cabendo a cada uma delas um coeficiente individual. 

Os critérios atualmente utilizados para o cálculo dos coeficientes de participação dos Municípios estão baseados na Lei 
n.º. 5.172/66 (Código Tributário Nacional) e no Decreto-Lei N.º 1.881/81. 

Na tabela seguinte são apresentados dados sobre a Dívida Consolidada Liquida-DCL e Receita Consolidada Liquida- 
RLC e o percentual DLC/RCL dos municípios que compõem a Região Metropolitana de Curitiba-RMC (AII do 
empreendimento, com destaque para o município de Colombo, que constitui a AID). Este percentual possui um limite 
previsto na Resolução nº 40 do Senado Federal para os municípios e para o Distrito Federal, sendo eles:  

 no caso dos Estados e do Distrito Federal:  < 2,0; 
 no caso dos Municípios: < 1,2. 

Conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, a dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao 
montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para amortização 
em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de 
crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas 
receitas tenham constado do orçamento. 

Tais informações a respeito dos municípios que compõem a área de influência do empreendimento, atendem à solicitação 
do TR emitido pelo Instituto Ambiental do Paraná-IAP que solicita a identificação dos níveis de endividamento dos 
municípios envolvidos. 

Tabela 46: Dívida consolidada liquida x Receita consolidada liquida nos municípios da RMC (AII e AID). 

Município DCL RCL % DCL/RCL Período de referência 

Adrianópolis -77,478.68 24.884.585,71 -0,31 2º Quad/2019 

Agudos do Sul 1.616,412,39 21.938.452,29 7,37 2º Quad/2019 

Almirante Tamandaré 68.266.628,40 168.765.668,49 40,45 2º Quad/2019 

Araucária -121,025,363,71 804,146,796,82 -15,05 2º Quad/2019 

Balsa Nova -13.208.231,31 47.539.849,45 -27,78 1º Sem/2019  

Bocaiúva do Sul -4.066.058,20 32.992.116,48 -12,32 2º Quad/2019 

Campina Grande do Sul -14.629.124,68 123.162.439,9 -11,88 1º Sem/2019 

Campo do Tenente -803.606,71 23.529.471,74 -3,42 1º Sem/2019 

Campo Largo  -72.736.962,86 285.340.847,82 -25,49 2º Quad/2019 

Campo Magro 7.765.844,18 71.833.965,45 10,81 1º Sem/2019 

Cerro Azul -6.323.888,69 40.559.492,30 -15,59 2º Quad/2019 

Colombo -123.457.642,83 419.872.150,59 -29,4 2º Quad/2019 

Contenda -5.618.373,53 44.701.103,29 -12,57 1º Sem/2019 

Curitiba -1.144.780.514,1 7.3613430.652,73 -15,55 2º Quad/2019 

Doutor Ulysses 5.476.711,12 17.168.392,48 31,9 2º Quad/2019 

Fazenda Rio Grande -13.767.537,33 238.647.159,02 -5,77 2º Quad/2019 

Itaperuçu 3.825.638,2 53.386.237,00 7,17 1º Sem/2019 

Lapa -512.809,78 125.858.763,9 -0,41 1º Sem/2019 

Mandirituba 9.357.333,65 62.127.612,73 15,06 1º Sem/2019 

Piên 1.277.657,68 39.651.754,23 3,22 1º Sem/2019 

Pinhais -97.793.598,22 361.379.313,87 -27,06 2º Quad/2019 
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Município DCL RCL % DCL/RCL Período de referência 

Piraquara -17.073.418,79 212.914.821,06 -8,02 2º Quad/2019 

Quatro Barras 3.645.967,78 81.833.845,57 4,46 1º Sem/2019 

Quitandinha -220.408,87 44.675.046,44 -0,49 1º Sem/2019 

Rio Branco do Sul -2943939,6 - - 1º Sem/2019 

Rio Negro -10.437.334,78 80.532.742,83 80,38 1º Sem/2019 

São José dos Pinhais -325.510.973,30 979.527.180,25 -33,23 2º Quad/2019 

Tijucas do Sul 12.391.213,04 45.210.847,97 27,41 2º Quad/2019 

Tunas do Paraná -10.391.698,96 20.279.294,48 -51,24 1º Sem/2019 

Fonte: Anexo 02 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Relatório de Gestão Fiscal (Siconfi/Finbra). 

Conforme também solicitado no termo de referência do IAP, foi concebida a tabela abaixo, que contém as despesas 
empenhadas, correntes (transferências correntes) e investimentos e as receitas orçamentarias anuais do município de 
Colombo, na área de influência direta do empreendimento. 

Tabela 47: Receitas e despesas nos últimos 5 anos na AID. 

Ano 

Despesas Orçamentarias (x 1000) R$ 
Receitas 

Orçamentarias 
(x 1000) R$ Empenhadas Correntes 

Capital  

Investimentos 
Amortização 

da dívida 

2013 250.565,66 222.215,32 27.684,00 666,34 289.522,05 

2014 296.385,57 263.165,39 32.262,65 957,52 318.326,41 

2015 306.039,87 288.813,09 15.949,81 1.276,97 352.639,39 

2016 363.460,57 322.532,21 39.152,97 1.775,40 385.944,85 

2017 356.978,85 337.053,44 17.273,81 2.651,60 407.967,01 
Contas anuais. Receitas orçamentárias realizadas (Anexo I-C) 2017 e Despesas orçamentárias empenhadas (Anexo I-D) 2017. In: 
Brasil. Secretaria do Tesouro Nacional/Siconfi: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro. Brasília, 

DF, [2018]. Disponível em: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf.  

O conceito de ICMS ecológico segundo o site do Instituto Ambiental do Paraná-IAP é tido como “Instrumento de política 
pública que trata do repasse de recursos financeiros aos municípios que abrigam em seus territórios Unidades de 
Conservação ou áreas protegidas, ou ainda mananciais para abastecimento de municípios vizinhos.”  

O recurso do ICMS ecológico beneficia os municípios em forma de repasse financeiro, pois do total do ICMS arrecado 
pelo estado do Paraná, 5% deste recurso é destinado aos municípios conforme seu grau de investimento na área e a 
importância de suas unidades de conservação e seus mananciais de captação. Na próxima tabela, tem-se informações 
dos valores repassados para os municípios da área de influência do empreendimento de implantação do Contorno Norte 
de Curitiba, segundo suas unidades de conservação e mananciais de abastecimento no ano de 2018. 

Tabela 48: ICMS Ecológico por município componente da RMC (AII e AID). 

Município 
Recurso do ICMS 
repassado – Total 

(R$ 1,00) 

ICMS – Unidades de 
conservação 

(R$ 1,00) 

ICMS Mananciais de 
abastecimento 

(R$ 1,00) 

Adrianópolis 2.553.652,02 2.553.652,02 - 

Agudos do Sul - - - 

Almirante Tamandaré 3.168.831,65 - 3.168.831,65 

Araucária 1.607.815,58 189.601,68 1.418.213,90 

Balsa Nova 1.126.454,02 1.126.454,02 - 

Bocaiúva do Sul 528.999,09 58.172,71 470.826,39 

Campina Grande do Sul 3.805.533,37 1.524.141,19 2.281.392,18 



53 

 

 

Município 
Recurso do ICMS 
repassado – Total 

(R$ 1,00) 

ICMS – Unidades de 
conservação 

(R$ 1,00) 

ICMS Mananciais de 
abastecimento 

(R$ 1,00) 

Campo do Tenente - - - 

Campo Largo 5.556.016,00 687.520,36 4.868.495,64 

Campo Magro 11.248.926,07 - 11.248.926,07 

Cerro Azul 30.126,96 30.126,96 - 

Colombo (AID) 1.326.563,14 - 1.326.563,14 

Contenda 25.733,57 25.733,57 - 

Curitiba 2.611.799,15 2.611.799,15 - 

Doutor Ulysses - - - 

Fazenda Rio Grande 198.429,41 30.790,95 167.638,46 

Itaperuçu - - - 

Lapa 202.455,16 202.455,16 - 

Mandirituba 630.756,41 - 630.756,41 

Piên - - - 

Pinhais 3.873.967,11 - 3.873.967,11 

Piraquara 24.601.212,75 705.053,95 23.896.158,81 

Quatro Barras 5.653.002,75 269.797,32 5.383.205,43 

Quitandinha 42.812,08 42.812,08 - 

Rio Branco do Sul 52.918,71 - 52.918,71 

Rio Negro 416.909,51 416.909,51 - 

São José dos Pinhais 9.543.703,87 470.245,87 9.073.458,00 

Tijucas do Sul 1.573.420,83 500.972,53 1.072.448,30 

Tunas do Paraná 1.086.205,61 1.086.205,61 - 

Fonte: Base de dados do IPARDES (Dados de 2018). 

Tabela 49: Receitas e despesas municipais nos últimos 5 anos – AID. 

Despesas 
Receitas Total Bruta Ano de Referência 

Total Geral Empenhada Correntes Investimentos 

455.975.626,02 393.443.143,34 58.388.825,39 474.114.617,42 2019 

402.125.431,04 356.596.796,46 42.089.192,44 437.645.865,19 2018 

356.978.850,96 337.053.436,12 17.273.810,42 407.967.012,25 2017 

363.460.573,69 322.532.205,78 39.152.968,28 385.944.852,62 2016 

306.039.866,20 288.813.088,91 15.949.805,68 352.639.388,52 2015 

296.385.567,88 263.165.390,78 32.262.654,74 318.326.406,02 2014 

Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI) 

No que se refere ao perfil de gasto na área de interesse direto do projeto de implantação do Contorno Norte de Curitiba, 
foram pesquisados no Portal da Transparência, na página do município de Colombo, os valores orçados e executados 
no período de 01/01/2020 a 30/06/2020. De acordo com o portal, o orçamento previsto neste período para o município foi 
de R$ 442.665.200,00, sendo executados até a data de referência, o total de R$ 70.773.389,30. 

O desempenho da execução financeira e orçamentária de Colombo (que também demostra o perfil de gasto do município) 
consolidado no ano de, 2018, último disponível no Portal da Transparência, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal 
pode ser visualizado na seguinte tabela: 
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Tabela 50: Desempenho da Execução Financeira e Orçamentária Consolidada na AID 

Resultado Financeiro e 
Orçamentário 

Acumulado no período 
de 2018 (reais) 

Receitas correntes 507.582.700,89 

Receitas de capital 10.624.761,54 

Receitas intra-orçamentárias 19.474.100,26 

Soma das receitas 537.681.562,69 

Despesas correntes 421.811.704,96 

Fonte: Portal da Transparência/Colombo 

5.7. ATIVIDADES PRODUTIVAS 

A Região Metropolitana de Curitiba- RMC foi regulamentada em 1974, quando o governo do Paraná criou a Coordenação 
da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC, com a finalidade de planejar políticas públicas de interesse comum aos 
14 municípios conurbados. Em função do crescimento populacional e da expansão industrial, a RMC cresceu sendo 
atualmente composta por 29 municípios, que abrangem 3,5 milhões de habitantes e constituem a 5° maior força 
econômica do país. Pela sua estratégica localização geográfica, a região tem posição de relevância no contexto estadual 
e nacional, com vantagem nas operações logísticas, por estar próxima dos principais mercados produtores e 
consumidores do Brasil e dos países do Mercosul.  

Neste contexto, destaca-se a grande Curitiba como o 3° maior polo automotivo do país. Curitiba e 18 municípios 
metropolitanos ficaram em 5º lugar no ranking geral de competitividade elaborado pela Fundação Getúlio Vargas-FGV e 
divulgado em junho de 2015. O estudo, conduzido em parceria com o jornal britânico Financial Times e batizado de “Perfil 
da Competitividade Brasileira”, analisou ao todo 224 indicadores entre 558 microrregiões brasileiras. O levantamento 
considerou 14 dimensões capazes de impactar diretamente a competitividade do país, como educação, saúde, 
infraestrutura, inovação, mercados, agricultura, energia, performance do setor público, sustentabilidade e recursos 
naturais. 

Apesar do seu potencial, a RMC ainda tem desafios a superar, como pressão demográfica, desigualdade econômica, 
desemprego, saneamento básico, ocupação irregular, proteção dos mananciais e ordenamento do espaço para 
crescimento. O contraste socioeconômico entre os 29 municípios é grande, pois se Curitiba tem Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal-IDHM de 0,823 (considerado um índice alto no comparativo com outras capitais), 
duas cidades da RMC, Doutor Ulysses e Cerro Azul, têm os mais baixos índices do Paraná: 0,5460 e 0,5730 
respectivamente. 

Dentre os 29 municípios, excetuando Curitiba, 28 possuem trabalho com a terra, contrastando atividades econômicas em 
larga escala e extensão territorial e atividades familiares. A produção em grande extensão territorial tem sido de mandioca, 
milho, soja, fumo, cana-de-açúcar, exploração florestal, especialmente. A produção em pequenas propriedades e 
extensão de terra é feita por agricultores familiares com cultivos de frutas, legumes e verduras, tais como laranja, limão, 
ponkan, uva, tomate, abacate, arroz, batata-doce, caqui, maçã, pêssego, cebola, alface entre outros. Também, são 
expressivas a criação de aves para produção de ovos e frangos para abate, suínos e bovinos. Há a agricultura tradicional 
convivendo com a orgânica em pequenas propriedades. Também, existem atividades não-agrícolas, a exemplo do turismo 
rural. E, as atividades de mineração, a exemplo das indústrias de cimento e calcário. 

Na Região Metropolitana de Curitiba a atração, através de mecanismos governamentais, de grandes montadoras de 
automóveis e, consequentemente, de empresas relacionadas colocaram em ascendência atividades com maior conteúdo 
tecnológico e dinamismo econômico. 

A RMC se apresenta como um importante polo atrativo de novos empreendimentos. As atividades econômicas são 
diversificadas e muitos municípios têm apresentado acentuado índice de industrialização e instituíram parques industriais 
em seu Plano Diretor. Por outro lado, algumas cidades ainda têm sua fonte de economia no setor primário e outras têm 
apostado no turismo rural, como já demonstrado em itens anteriores neste trabalho. 

Pela localização do seu polo tecnológico, a região metropolitana de Curitiba tem posição de relevância no contexto 
estadual e nacional. Ela concentra o terceiro maior e mais moderno polo automotivo do país, onde estão instaladas 
empresas tais como Volkswagen, Renault Nissan, Fiat Motor e Volvo do Brasil. Além das grandes indústrias localizadas 



55 

 

 

na Cidade Industrial de Curitiba-CIC, a região abriga importantes indústrias como: Refinaria Presidente Getúlio Vargas - 
Petrobras, O Boticário, Da Granja, Bematech, Nutrimental, CNH, Eternit, Votorantim, Cimentos Itambé, Sumitomo, 
Isringhausen, entre outras. 

A RM de Curitiba se configura como a espacialidade mais concentradora no estado do Paraná, e muitos de seus 
municípios crescem mais que a média estadual, demonstrando que o dinamismo da aglomeração se estende sobre áreas 
cada vez mais distantes do núcleo. A seguir é feito um resumo das principais atividades produtivas e de serviços 
identificadas nos municípios que compõem a área de influência do empreendimento de implantação do Contorno Norte 
de Curitiba. 

 
Vocações econômicas de cada município da RMC 

Adrianópolis 

Vocação econômica do município: Extração de minerais, principalmente chumbo e prata e de madeira (pinus).  

Agropecuária: produção de mandioca e milho, verduras, feijão, banana, cana de açúcar, além de avicultura, pecuária, 
bovinos e suinocultura. Serviço artesanais em palha, cipó, rapadura, taiada, doce de laranja, farinha de mandioca, 
apressada, pamonha de milho verde, pastel de farinha de milho entre outros.  

Principais indústrias e empresas instaladas: Empresa Supremo Cimentos; Margem Companhia de Mineração; Golden 
Mix Concreto. 

Agudos do Sul 

Vocação econômica do município: Produção de milho, fumo e feijão além de avicultura, suinocultura, pecuária e 
exploração de madeira. 

Almirante Tamandaré 

Vocação econômica do município: Extração mineral (cal e calcário), produção de água mineral, de produtos de metal 
- inclusive máquinas e equipamentos e artefatos de concreto, cimento e gesso.  

Na agropecuária: produção de morango, milho, feijão e cebola além de avicultura e suínos.  

Principais indústrias e empresas instaladas: Kabel Chicotes Elétricos; Kapazi Indústria e Comércio de Capachos; 
Relevo Guardanapos Especiais; Industria THI de Bobinas; Mojave Tecnologia (produtos para empresas de saneamento); 
Indústria Alcool da Ilha; AMBEV (indústria de refrigerante). 

Araucária 

Vocação econômica do município: A partir de 1972 com a instalação da REPAR (Refinaria da Petrobras) e com a 
criação do Centro Industrial de Araucária, ocorreu uma acentuada industrialização e a economia, que se baseava na 
agricultura e pecuária, passou a ser predominantemente industrial e urbana.  

Na agricultura produz: milho, feijão, batata, repolho, cebola, hortaliças, soja, pêssego e ameixa.  

Principais indústrias e empresas instaladas: AGIP Brasil; Berneck; Brafer; Brasken; Cia. Ipiranga; CSN – Companhia 
Siderúrgica Nacional; Gerdau; Gonvarri; Novozymes; Petrobras Distribuidora; Refinaria Presidente Getúlio Vargas 
(Repar); Synteko White Martins; Ultragaz; Vale Fertilizantes. 

Balsa Nova 

Vocação econômica do município: Agropecuária: produção de soja, milho e batatainglesa além de avicultura e 
pecuária.  

Principais indústrias e empresas instaladas: Companhia de Cimentos Itambé; Corn Products Brasil. 

Bocaiuva do Sul 

Vocação econômica do município: Extração e reflorestamento de madeira (pinus e bracatinga)  

Agropecuária: produção de milho, tomate e feijão, além de avicultura, pecuária e ovinos.  
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Principais indústrias e empresas instaladas: Eldorado Madeiras, Pinustan Madeireira. 

Campina Grande do Sul 

Vocação econômica do município: As principais atividades econômicas são a indústria e o comércio. Atualmente 
(2011), 27 novas empresas estão em fase de instalação. Mas este é um fenômeno recente, decorrente do 
desenvolvimento da área urbana. A agropecuária, que era o maior responsável pela economia campinense, continua 
ocupando papel de destaque.  

Principais indústrias e empresas instaladas: PLM Plásticos; Sinotruck; Scheneider; Superspuma do Brasil; Euroestar; 
Minatti Fundição; Brandl; Rinaldi; Kim; Orbis; Filtroil; Veloz Logística Integrada; e Parati Alimentos. 

Campo do Tenente 

Vocação econômica do município: Olericultura, milho, feijão, fumo, soja e fruticultura (maçã, ameixa, pêssego, 
nectarina e kiwi).  

Principais indústrias e empresas instaladas: Indústria Produtora de Madeiras Arauco Forest Brasil; Indústria de Blocos 
Cerâmicos Bloco Ltda; Relvado Industria Madeireira; Explotec Serviços Florestais; Logmad Madeireira; Frank 
Compensados; Serraria Wacheleski; Metalúrgica Real Kraft; Bortolon Sa Frutas; Cerâmica Hilag e Campo do Tenente; 
Cooperante - Cooperativa Agrícola de Campo do Tenente. 

Campo Largo 

Vocação econômica do município: Indústria cerâmica e metal mecânica.  

Principais indústrias e empresas instaladas: Fiat Powertrain Technologies; Incepa; Caterpillar; Sig Combibloc; Germer 
Porcelanas Finas, Porcelana Schmidt, Legran Eletrônicos 

Campo Magro 

Vocação econômica do município: Indústrias não-poluentes. Agropecuária: produção de trigo, milho, batata-inglesa e 
hortaliças, além de avicultura e suínos.  

Principais indústrias e empresas instaladas: Flexo Tech (equipamentos industriais); Flexorubber (reciclagem de 
borracha); Ioto Internacional (aditivos e concentrados aromáticos); Geralux (importação e exportação de máquinas e 
equipamentos); Grafset (gráfica); Pro Macchina (manutenção e reparo de veículos); Rustfer (móveis artesanais). 

Cerro Azul 

Vocação econômica do município: Agropecuária: produção de tangerina, mandioca, milho, feijão, caqui, pêssego, uva 
e nectarina. Pecuária.  

Principais indústrias e empresas instaladas: Mineração Volta Grande, Ambiental, Arauco e pequenas serrarias e 
laminadoras. 

Colombo 

Vocação econômica do município: Extração mineral (cal e calcário), turismo rural,  

Agropecuária: produção de tomate, uva e milho além de avicultura e pecuária. Nos últimos seis anos o município de 
Colombo apresentou significativo crescimento nos setores de comércio e serviços  

Principais indústrias e empresas instaladas: Eternit do Brasil; Barion Ind. Com. Alimentos SA; Herbarium Laboratório 
Botânico; Ingrax Ind. Com. Graxas; Colombo Gás; Suzuki Ind. Com. Máquinas; Coop. Prod. de Cana Açúcar do Estado 
S.P; Paraná Granitos; Brink Mobil Equipamentos Educacionais; Nuvital Nutrientes S/A; Fermax Indústria de Componentes 
para Esquadrias; Itamaster Indústria de Pigmentos Plásticos; Ronconi Ind. Com. Moveis e Colchões. l 

Contenda 

Vocação econômica do município: Produção de batata-inglesa, milho e trigo além de avicultura e pecuária.  

Principais indústrias e empresas instaladas: Westaflex Tubos Flexíveis Leda; Cooperativa Bom Jesus; Carrocerias 
A.G. Lopes; Sojapar - Comercio de Cereais Leda; Futuragro - Distribuidor de Produtos Agrícolas. 
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Curitiba 

Principais indústrias e empresas instaladas: ALL – América Latina Logística; CNH Latin América; Denso do Brasil; 
Electrolux do Brasil; Ferramentas Gerais Comércio e Importação; Irmãos Passaúra; Kraft Foods Brasil; Metronic Indústria 
e Comércio Importação e Exportação Equipamentos Eletrônicos; Positivo Informática; Robert Bosch; Spaipa SA Indústria 
Brasileira de Bebidas; Volvo do Brasil Veículos. 

OBS: lista das empresas com mais de 1.500 empregados 

Doutor Ulysses 

Vocação econômica do município: Reflorestamento e extração de pinus.  

Agropecuária: produção de tangerina, hortaliças, milho e mandioca além de avicultura e suinocultura.  

Principais indústrias e empresas instaladas: Floema Empreendimentos Florestais; Aralco do Brasil Reflorestamento; 
Valor Florestal; Consultoria Técnica; Companhia Sengés Florestal e Ambiental Florestas S/A. 

Fazenda Rio Grande 

Vocação econômica do município: Parque industrial. Na agropecuária: produção de milho, soja e feijão além de 
avicultura e pecuária.  

Principais indústrias e empresas instaladas: KYB-MANDO do Brasil Fabricante de Autopeças S/A; Mate Leão, do 
Grupo Coca Cola; Antex (fabricante de tecidos sintéticos para automóveis); Estre Ambiental; SNR-NTN (fabricante de 
rolamentos); Sumitomo Rubber – fabricante de pneus. 

Itaperuçu 

Vocação econômica do município: Extração de Madeira (pinus e Eucaliptos). Agropecuária: produção de tangerina, 
milho e trigo além de avicultura e bovinos.  

Principais indústrias e empresas instaladas: Votorantim Cimentos; Caltec; Ambiental Santos Reciclagem de Óleo; 
Horfran Comercial (Multi Loja); Sthatec Manutenção e Montagem Eletromecânica; Mário Benatto Materiais de Construção 
e Transportes. 

Lapa 

Vocação econômica do município: turismo histórico, cultural e religioso. Agropecuária: fruticultura, soja, milho, feijão, 
batata, orgânicos, pecuária, produção de leite, avicultura.  

Principais indústrias e empresas instaladas: Seara Alimentos; Naturalat; Above Metalúrgica; Usina da Potencial 
Biodiesel; Mega Placas; Master Grãos; Metalúrgica Bosch; GTM Metalúrgica; Fruta Lapa 

Mandirituba 

Vocação econômica do município: Agricultura (milho, feijão, batata salsa, cebola, batata inglesa e produtos 
hortigranjeiros), fruticultura (pêssego, ameixa, uva e caqui e outras frutas de caroço) e produção de camomila. Também 
tem avicultura e apicultura  

Principais indústrias e empresas instaladas: Taurus Blindagens; Taurus Helmets Ind. Plástica; Petrofisa do Brasil; De 
Amorim Construtora de Obras; Renova Floresta; Indústria de Marombas Gelenski; Madeireira Costa Palu, Madeireira 
Paluzinho, Brasil Palu Importação e Exportação de Madeiras, Indústria e Com. Móveis Machado. 

Piên 

Vocação econômica do município: Agropecuária: produção de milho, fumo, soja, hortaliças, além de avicultura e 
suinocultura. A cidade possui indústrias que trabalham com produtos à base de madeira como placas, portas, janelas e 
móveis. E novas empresas, com outras vocações, estão se instalando na cidade.  

Principais indústrias e empresas instaladas: Arauco do Brasil – Planta Piên; Famossul Móveis e Reflorestamento; 
Móveis 3J; Glass House Imp. e Exp. de Vidros (em processo de instalação em 2012); Timber Creek Farms (em processo 
de instalação em 2012); Nóbile Mudas Florestais; Sulimar Móveis; Cooperleste – Cooperativa de Transportes de Cargas; 
Foggiatto Mineração; BK Mineração; Irmãos Maahs Mineração; Recanto do Piazito Parque Hotel. 
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Pinhais 

Vocação econômica do município: Indústrias metal mecânica, plásticos e prestadores de serviços  

Principais indústrias e empresas instaladas: Gemalto; Nilko; Romanha; Metalkraft; Carrefour; Fox Lux; Moinho Molino 
Rosso; Makro Atacados; Maxxi Atacados; e Lumem Tecnologia 

Piraquara 

Vocação econômica do município: Mananciais de água potável (compensação financeira).  

Na agropecuária: bovinocultura leiteira, produção de milho (exclusivo para alimentação animal) e produção de verduras.  

Principais indústrias e empresas instaladas: Guardanapos Nevada; BS Colway; Energy; Chocolates Colinas; Kolafit; 
Bitway; Medplast; Bricka Walls 

Quatro Barras 

Vocação econômica do município: A atividade industrial é responsável por 50,30% da economia sendo as principais 
indústrias do ramo metal-mecânico e químico. O setor de serviços fica com 48,50% e a agropecuária com 1,20%, sendo 
predominante a produção de hortifrutigranjeiros (hortaliças, avicultura e ovinos).  

Principais indústrias e empresas instaladas: Metalúrgica Schwarz; IBQ Indústrias Químicas (Britanite); Copo Feher 
Indústria de Poliuretano do Brasil; Dynapar Indústria e Comércio; Michel Thierry Unit Components; Indústria Metalúrgica 
Pastre; Rochesa Tintas e Vernizes; Treves do Brasil; Faurecia - Bertrand Faure Brasil; Boreal; Perfipar; Balflex do Brasil; 
Aço Mineração. 

Quitandinha 

Vocação econômica do município: Agropecuária, produção de milho, batata-inglesa, feijão, fumo, batata-salsa, 
avicultura e ovinos.  

Principais indústrias e empresas instaladas: Empresa Porflex; Cooperativa Bom Jesus; Ásia Stands; Eloivana Fábrica 
de embutidos 

Rio Branco do Sul 

Vocação econômica do município: Extração mineral (calcário e cimento) Rio Branco Hoje é o maior polo cimenteiro 
das Américas com a maior unidade do mundo da Votorantim Cimentos. Agropecuária: produção de trigo, milho e 
tangerina além avicultura e pecuária. Extrativismo de madeira: Pinus e Eucalipto.  

Principais indústrias e empresas instaladas: Votorantim Cimentos S/A; Cal Fiorese Minérios Furquim; Cal Rio Branco; 
Cal Cem; Brascal Calcareo do Brasil; Metalesp (fábrica de implementos rodoviários); Multiloja – Horfran Comercial Ltda. 

Rio Negro 

Vocação econômica do município: Em 2011 Rio Negro possuía 134 indústrias que atuavam em atividades como: 
fumageiras; madeireiras/moveleiras; embalagens de papelão e plásticas; vidraçaria; metalurgia; peças em plástico 
reforçado; indústrias químicas; calçados e equipamentos de segurança em couro; equipamentos fotográficos; bolsas 
térmicas, componentes de poliuretano expandido; fios destinados para embreagens automotivos e confecções.  

Principais indústrias e empresas instaladas: Souza Cruz S.A.; Embalplan Ind. e Com. de Embalagens Ltda; Madem 
S.A; Vidraçaria Linde Ltda; Universal Leaf Tabacos; Metalúrgica Zenker Ltda; Móveis Jor Ltda; Mako Ind. e Com. 
Equipamentos Fotográficos; Norte Fios Ltda; Agm Ind. e Com. de Embalagens Ltda; Galposte Pré-Moldados de Concreto 
Ltda; Rogil Calçados de Segurança Ltda; Móveis Semmer Ltda; Compex Compensados de Poliuretano Exp. Ltda; 
Indústrias Químicas Cubatão Ltda; Schwanzer Tecnologia em Plásticos Ltda; Start-up Solution Provider; Viasul 
Confecções Ltda; Panodecor Ind. e Com. do Vestuário Ltda; São Crispim Epi´s e Couros Ind. Com. Ltda; Primaz Frigorífico 
Ltda. 

São José dos Pinhais 

Vocação econômica do município: Setor industrial (automotivo, químicos e perfumaria). Agrícola (hortifrutigranjeiro com 
destaque para produção de milho, banana e feijão, além de avicultura, ovinos, pecuária e produtos orgânicos).  

Principais indústrias e empresas instaladas: Volkswagen; Renault-Nissan; Brose; Boticário; Nutrimental; Vale Fértil; 
Montana; Cia Caetano Branco; GME do Brasil; Tyssenkrupp. 
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Tijucas do Sul 

Vocação econômica do município: Reflorestamentos de pinus e eucalipto. Criação de cavalos. Agropecuária: produção 
de grãos (soja, milho e feijão), fumo, batata-inglesa, cogumelo champignon, olericultura. Avicultura.  

Principais indústrias e empresas instaladas: Comfloresta; Fortefertil; Panagro; Concretis; BM pré moldados; TDS 
Tecnológica; Rhealeza Informática; Mineração Tabatinga; Tijuquense Compensados; Hotel La Dolce Vita; Bristol Villa 
Passaredo Hotel; Postos de Combustíveis Monte Carlo. 

Tunas do Paraná 

Vocação econômica do município: Exploração de Reflorestamento de Pinus, Exploração de Mármores e Granitos 

Agropecuária: produção de hortaliças, feijão, milho além de avicultura, bovinos e suínos.  

Principais indústrias e empresas instaladas: Arauco do Brasil; Berneck S/A; EAC Camillot; FV de Araújo S/A; Pleno 
Vale; Tunas Timber S/A; Marmoraria Água Verde; Aço Mineração 

5.8. CONDIÇÕES DE VIDA 

A análise sobre as condições de vida da população neste Estudo de Impacto Ambiental-EIA, é considerada a partir das 
questões ligadas ao atendimento da população por infraestruturas que afetem seu bem-estar social, tais como 
disponibilidade de equipamentos urbanos e serviços públicos, condições de moradia/habitação, saúde, educação, 
transporte, segurança pública, lazer e convivência comunitária, energia elétrica. 

Para fins de análise inicial, foram selecionados dois indicadores sociais que retratam a situação de bem-estar social e 
vulnerabilidade da população afetada: o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M e o Índice de 
Vulnerabilidade Social – IVS. 

O IDH é um índice composto, calculado com base em metodologia que pondera o desempenho de um conjunto de 
indicadores relativos a diferentes áreas relacionadas com a qualidade de vida e a condição socioeconômica da população. 
O índice varia numa escala de 0 a 1, sendo que quanto mais perto de 1, melhor o desenvolvimento humano. O cálculo é 
feito pela média simples de três componentes: longevidade (medida pela esperança de vida ao nascer), educação 
(medida pela combinação da taxa de alfabetização com a taxa bruta de matrículas por nível de ensino e frequência) e 
renda (medida pela renda familiar per capita). 

As faixas de desenvolvimento humano são assim definidas por este indicador: 

 Muito alto – 0,800 – 1,000; 

 Alto – 0,700 – 0,799; 

 Médio – 0,600 – 0,699; 

 Baixo – 0,500 – 0,599; 

 Muito Baixo – 0,000 – 0,499. 

Tabela 51: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M na AII e na AID. 

Município  IDH IDH longevidade  IDH educação IDH renda 

Adrianópolis 0,667 0,817 0,563 0,644 

Agudos do Sul 0,660 0,790 0,543 0,671 

Almirante Tamandaré 0,669 0,840 0,575 0,706 

Araucária 0,740 0,852 0,639 0,743 

Balsa Nova 0,696 0,823 0,579 0,707 

Bocaiúva do Sul 0,640 0,816 0,473 0,679 

Campina Grande do Sul  0,718 0,860 0,605 0,712 

Campo do Tenente 0,686 0,806 0,606 0,661 
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Município  IDH IDH longevidade  IDH educação IDH renda 

Campo Largo 0,745 0,854 0,664 0,730 

Campo Magro 0,701 0,828 0,607 0,685 

Cerro Azul 0,573 0,797 0,391 0,604 

Colombo 0,733 0,870 0,632 0,715 

Contenda 0,681 0,816 0,555 0,697 

Curitiba 0,823 0,855 0,768 0,850 

Doutor Ulysses 0,546 0,791 0,362 0,570 

Fazenda Rio Grande 0,720 0,847 0,617 0,713 

Itaperuçu 0,637 0,779 0,507 0,654 

Lapa 0,706 0,848 0,595 0,696 

Mandirituba 0,655 0,807 0,515 0,677 

Piên 0,694 0,802 0,616 0,677 

Pinhais 0,751 0,836 0,666 0,761 

Piraquara 0,700 0,869 0,574 0,689 

Quatro Barras 0,742 0,831 0,665 0,740 

Quitandinha 0,680 0,806 0,603 0,648 

Rio Branco do Sul 0,679 0,847 0,545 0,679 

Rio Negro 0,760 0,863 0,705 0,721 

São José dos Pinhais 0,758 0,859 0,678 0,749 

Tijucas do Sul 0,636 0,792 0,479 0,679 

Tunas do Paraná 0,611 0,801 0,444 0,641 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2010 

Já o Índice de Vulnerabilidade Social – IVS, calculado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, tem “a 
pretensão de sinalizar o acesso, a ausência ou a insuficiência de alguns ativos em áreas do território brasileiro, os quais 
deveriam, a princípio, estar à disposição de todo cidadão, por força da ação do Estado.” É composto por três subíndices: 
infraestrutura urbana, capital humano e renda e trabalho. É estabelecido uma escala que também varia entre 0 e 1, em 
que 0 corresponde à situação ideal, ou desejável, e 1 corresponde à pior situação. 

Tabela 52: Índice de Vulnerabilidade Social – IVS na AII e na AID. 

Município  IVS 
IVS Infraestrutura 

Urbana  
IVS Capital 

Humano 
IVS Renda 
e Trabalho 

Adrianópolis 0,403 0,345 0,425 0,439 

Agudos do Sul 0,300 0,144 0,416 0,341 

Almirante Tamandaré 0,337 0,408 0,414 0,189 

Araucária 0,304 0,406 0,292 0,214 

Balsa Nova 0,267 0,099 0,432 0,270 

Bocaiúva do Sul 0,495 0,401 0,601 0,482 

Campina Grande do Sul  0,317 0,408 0,312 0,231 

Campo do Tenente 0,299 0,127 0,449 0,321 

Campo Largo 0,265 0,275 0,308 0,211 

Campo Magro 0,339 0,411 0,362 0,245 

Cerro Azul 0,363 0,145 0,509 0,435 

Colombo 0,311 0,404 0,333 0,196 
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Município  IVS 
IVS Infraestrutura 

Urbana  
IVS Capital 

Humano 
IVS Renda 
e Trabalho 

Contenda 0,281 0,216 0,352 0,274 

Curitiba 0,253 0,401 0,203 0,155 

Doutor Ulysses 0,451 0,347 0,0,571 0,436 

Fazenda Rio Grande 0,339 0,410 0,375 0,233 

Itaperuçu 0,381 0,422 0,449 0,272 

Lapa 0,289 0,255 0,332 0,281 

Mandirituba 0,365 0,415 0,366 0,313 

Piên 0,239 0,147 0,321 0,250 

Pinhais 0,261 0,352 0,256 0,174 

Piraquara 0,332 0,408 0,358 0,230 

Quatro Barras 0,284 0,408 0,246 0,198 

Quitandinha 0,310 0,201 0,375 0,355 

Rio Branco do Sul 0,388 0,413 0,499 0,252 

Rio Negro 0,224 0,159 0,286 0,226 

São José dos Pinhais 0,260 0,330 0,294 0,175 

Tijucas do Sul 0,275 0,110 0,390 0,325 

Tunas do Paraná 0,447 0,419 0,595 0,328 

Fonte: IPEA, 2010 

5.8.1. Indicadores de Renda Monetária  

Neste item serão abordados informações e dados sobre as condições de vida da população da área de influência direta 
principalmente. As tabelas seguintes irão nos trazer dados sobre a classe de rendimento domiciliar e sobre o PIB per 
capita. 

Tabela 53: Classe de rendimento mensal domiciliar AID. 

Classe de rendimento Número de domicílios 

Sem rendimento 1.540 

Até 1/2 salário mínimo 475 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 3.076 

Mais de 1 a salários mínimos 11.190 

Mais de 2 a 5 salários mínimos 30.276 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 13.569 

Mais de 10 a 20 salários mínimos 2.872 

Mais de 20 salários mínimos 631 

IBGE, Censo Demográfico 2010 

Tabela 54: Classe de rendimento mensal domiciliar AII. 

Municípios 
Até 1 

salário 
mín. 

Mais de 1 a 
2 salários 

mín. 

Mais de 2 a 
3 salários 

mín. 

Mais de 3 a 
5 salários 

mín. 

Mais de 5 a 
10 salários 

mín. 

Mais de 10 a 
20 salários 

mín. 

Mais de 20 
salários 

mín. 

Sem 
rend. 

Adrianópolis 447 672 330 251 133 36 14 91 

Agudos do 
Sul 

398 801 437 441 332 76 23 65 
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Municípios 
Até 1 

salário 
mín. 

Mais de 1 a 
2 salários 

mín. 

Mais de 2 a 
3 salários 

mín. 

Mais de 3 a 
5 salários 

mín. 

Mais de 5 a 
10 salários 

mín. 

Mais de 10 a 
20 salários 

mín. 

Mais de 20 
salários 

mín. 

Sem 
rend. 

Almirante 
Tamandaré 

2.155 5.763 6.140 8.314 5.699 1.087 336 909 

Araucária 2.084 5.272 5.803 10.491 8.071 2.619 599 569 

Balsa Nova 270 786 553 836 509 121 33 419 

Bocaiúva do 
Sul 

431 859 612 705 437 93 23 87 

Campina 
Grande do Sul 

901 2.332 2.260 2.888 2.263 475 208 269 

Campo do 
Tenente 

325 536 462 349 209 52 28 84 

Campo Largo 2.532 6.009 6.046 8.723 7.409 2.039 608 799 

Campo Magro 647 1.439 1.527 1.934 1.192 300 20 347 

Cerro Azul 1.462 1.765 904 519 241 56 21 208 

Colombo 3.550 11.190 11.967 18.310 13.569 2.871 631 1.540 

Contenda 479 1.150 878 1.156 722 169 74 55 

Curitiba 21.922 57.414 66.774 119.757 155.043 86.395 51.528 17.358 

Doutor 
Ulysses 

521 582 238 144 92 6 0 104 

Fazenda Rio 
Grande 

1.486 4.456 4.320 7.177 4.003 663 160 1.432 

Itaperuçu 798 1.962 1.584 1.336 849 159 30 155 

Lapa 1.954 3.526 2.665 2.885 1.737 580 235 512 

Mandirituba 764 1.893 1.318 1.419 836 159 91 238 

Piên 402 840 651 798 464 73 39 104 

Pinhais 1.729 5.392 5.396 9.328 8.006 2.515 1.007 2.160 

Piraquara 1.989 5.665 5.307 6.624 4.517 734 203 1.087 

Quatro Barras 448 964 1.189 1.477 1.285 339 140 236 

Quitandinha 1.023 1.480 833 933 463 111 32 361 

Rio Branco do 
Sul 

1.100 2.388 1.855 2.066 1.053 232 125 314 

Rio Negro 980 1.877 1.855 2.310 1.626 556 198 171 

São José dos 
Pinhais 

3.507 12.019 13.322 22.506 19.889 5.704 1.845 1.937 

Tijucas do Sul 576 1.268 887 967 545 77 46 119 

Tunas do 
Paraná 

292 660 338 260 117 34 16 75 

RMC 71.119 170.079 169.274 262.575 263.168 114.741 60.526 36.043 

Fonte: Base de dados do IPARDES, 2010.  

Tabela 55: PIB per capita e a preços correntes Municípios da AII e AID 

Municípios PIB per capita (R$) PIB a preços correntes (x 1000) R$ 

Adrianópolis 254.476,91 40.690,26 

Agudos do Sul 190.231,21 20.765,33 

Almirante Tamandaré 1.522.894,99 13.200,70 

Araucária 16.792.344 123.478,34 
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Municípios PIB per capita (R$) PIB a preços correntes (x 1000) R$ 

Balsa Nova 644.441,31 51.138,02 

Bocaiúva do Sul 197.866,79 15.858,52 

Campina Grande do Sul 1.482.914,33 34.853,56 

Campo do Tenente 184.089,61 23.513,81 

Campo Largo 4.151.593,07 32.610,37 

Campo Magro 416.624,73 14.750,91 

Cerro Azul 319.076,14 17.840,43 

Colombo 4.733.738,01 19.939,76 

Contenda 379.666,67 21.138,39 

Curitiba 84.702.356,72 44.384,92 

Doutor Ulysses 67.713,38 11.713,09 

Fazenda Rio Grande 2.381.558,44 25.009,80 

Itaperuçu 427.996,21 15.563,50 

Lapa 1.879.102,16 39.093,39 

Mandirituba 587.552,64 22.895,82 

Piên 745.062,17 59.820,33 

Pinhais 5.593.789,57 43.213,64 

Piraquara 1.222.236,55 11.343,16 

Quatro Barras 1.444.057,86 63.752,50 

Quitandinha 356.544,81 19.032,98 

Rio Branco do Sul 1.062.844,23 32.698,87 

Rio Negro 1.120.053,44 33.081,89 

São José dos Pinhais 22.581.192,46 73.427,61 

Tijucas do Sul 305.938,48 18.714,12 

Tunas do Paraná 114.080,93 14.312,00 

Fonte: Base de dados do IPARDES, 2017 

5.8.2. Indicadores de Renda Não Monetária 

Este subitem será desenvolvido a partir dos indicadores de renda não monetária referenciados no Termo de Referência 
deste EIA. São eles: habitação, saúde, educação e segurança pública. 

5.8.2.1. Habitação 

Em geral, se pode afirmar que a dinâmica urbana nas cidades brasileiras tem criado e acelerado processos de 
fragmentação socioespacial e crescentes desigualdades, gerando uma série de problemas sociais, ambientais, políticos 
e econômicos. Essa problemática se manifesta pela lógica do desenvolvimento geográfico desigual, que varia de graus 
de intensidade de uma cidade a outra, em função de especificidades territoriais. Nesse contexto, as populações de baixa 
renda apresentam maior precariedade quanto às condições habitacionais, de emprego, transporte, educação, saúde e 
serviços públicos como saneamento básico, água potável, dentre outros.  

O crescimento das cidades médias no Brasil constitui, assim, tema recorrente de significativa relevância para o campo 
de estudo das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, principalmente a expansão urbana que tem como característica 
marcante as mudanças ambientais, com fortes repercussões na vida humana e social. 

A impossibilidade de equilibrar a equação entre, de um lado, crescimento econômico, urbanização, produção agrícola 
para o mercado urbano e, de outro, a sustentabilidade, tornou-se um problema central em diversos países, que nas 
últimas décadas passaram a considerar a questão ambiental como fundamental na agenda política. Há, em geral, um 
apelo à busca por soluções alternativas que diminuam os impactos em questões sensíveis, como o lixo, a emissão de 
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efluentes sanitários e industriais, os transportes, a impermeabilização do solo, o consumo de energia, a poluição do ar e 
a contaminação do solo, as ilhas de calor, a erosão do solo, a perda das fontes de água doce, a perda de fauna e flora, 
entre outras questões que se colocam no cotidiano de diversas cidades mundo afora. No Brasil a realidade não é diferente. 
O país enfrenta tais questões, porém com um agravante de peso: o enorme passivo ambiental urbano causado por um 
modelo de crescimento econômico baseado em múltiplas desigualdades, que ao longo de décadas privilegiou a 
concentração da renda e soluções urbanas individualistas, ao mesmo tempo em que não atendeu à demanda básica por 
habitação para o conjunto de suas populações. 

Segundo o resultado do Censo de 2010 para os aglomerados subnormais, observa-se que o maior número absoluto de 
domicílios particulares ocupados em aglomerados subnormais estão localizados nas capitais das regiões metropolitanas. 
Este indicador demonstra como são intrinsicamente relacionadas a questão da habitação com a questão da formação do 
território metropolitano. 

A Região Metropolitana de Curitiba não é diferente. Há, ainda, uma questão importante a se destacar que é a da 
imprecisão dos dados a respeito da questão habitacional e sobre o número de ocupações irregulares na RMC. Há poucos 
dados disponíveis e muitos são bastante defasados. 

A Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR) mencionada que este número seria de 75.614 lotes em situação 
irregular em Curitiba e em outros dez municípios do entorno (Araucária, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Pinhais, 
Quatro Barras, Quitandinha, Rio Negro e São José dos Pinhais). Porém, com esse número, entretanto, é difícil 
dimensionar quantas são as famílias em situação de moradia irregular. Isso porque não há um padrão de número de 
casas por lote e, além disso, existem os casos em que famílias distintas ocupam um mesmo imóvel. 

Há também um estudo nacional da Fundação João Pinheiro, instituição ligada ao governo de Minas Gerais, a partir de 
informações coletadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2015, segundo o qual, o déficit 
habitacional – ou seja, o número de moradias que precisam ser construídas – é de 76.305 em Curitiba e região. 

Este estudo sobre o setor habitacional no país e a evolução de seus indicadores, considerando a falta ou inadequação 
do estoque urbano de moradias no Brasil, para unidades da Federal e regiões metropolitanas selecionadas, foi 
desenvolvido em parceria com o então Ministério das Cidades, Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID e o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento-PNUD, por meio do Programa Habitar/Brasil/BID. 

Para além da demanda por novas unidades, há imóveis que precisam passar por melhorias, já que têm condições 
inadequadas e prejudicam a qualidade de vida dos habitantes. Segundo o estudo da Fundação João Pinheiro, 480 
domicílios em Curitiba e Região Metropolitana não tinham banheiro próprio em 2015, por exemplo. Já 25.931 possuíam 
cobertura inadequada e outros 33.613 eram carentes em infraestrutura – seja de abastecimento de água, coleta de esgoto 
e/ou coleta de lixo. 

De acordo com o estudo mencionado, seria este o quadro de carência de infraestrutura relativo à RMC, AII do 
empreendimento de implantação do Contorno Norte de Curitiba e de inadequação dos domicílios, expostos nas tabelas 
que se seguem: 

Tabela 56: Carência de Infraestrutura na AII. 

Componentes da carência de 
infraestrutura 

Paraná 
Curitiba e Região 

Metropolitana 

Energia elétrica 2.015 - 

Abastecimento de água 51.728 13.445 

Esgotamento sanitário 369.280 20.648 

Coleta de lixo 10.941 2.881 

*Um mesmo domicílio pode ser carente de mais de um serviço 

Fonte: FJP, 2018 

  



65 

 

 

Tabela 57: Inadequação dos domicílios na AII 

Item de inadequação Paraná 
Curitiba e Região 

Metropolitana 

Domicílios sem banheiro 3.166 480 

Domicílios com ao menos um tipo de 
carência de infraestrutura 

415.154 33.613 

Domicílios com cobertura inadequada 84.375 25.931 

*Aqui não são considerados os domicílios considerados precários e os cômodos, que 
estão na conta do déficit habitacional 

Fonte: FJP, 2018 

A questão da habitação e seus problemas relacionados envolve todos os entes federados – esferas federal, estadual e 
municipal – e é complexo em sua própria natureza, tendo em vista suas correlações com outras problemáticas amplas 
tais como escassez de recursos, transporte, regularização fundiária, planejamento urbano, rural e regional, fiscalização e 
controle, aspectos da estrutura econômica e social etc.  

Especificamente nos bairros que possuem porções dentro da Área Diretamente Afetada-ADA do empreendimento, 
observou-se alguns aspectos que valem ser destacados para se ter uma dimensão do alcance que podem advir da 
realização do empreendimento em questão. 

Os bairros que compõem a ADA do empreendimento localizam-se todos no município de Colombo/PR. São eles: Canguiri 
(Jd. Paraná), Belo Rincão, Colônia Faria, Paloma, São Dimas, Guaraituba, Jardim das Graças, São Gabriel, Roça Grande 
e Santa Gema. 

São bairros bastante distintos entre si, cada um com um perfil distinto. O bairro Canguiri destaca-se por nele situar-se a 
Área de Preservação Permanente-APA do Rio Iraí, cujas nascentes estão em seu território. Já o bairro Belo Rincão é 
uma área de transição, ainda tem baixa ocupação e possui algumas indústrias já instaladas, pertencentes ao Distrito 
Industrial do município de Colombo. Há, por esta razão, preocupação com a descarga de efluentes na região. São Dimas 
é um bairro em fase de urbanização, com pouca infraestrutura e relatos de alguns problemas relativos à violência. No 
bairro das Graças situa-se a área de captação no Rio Palmital, manancial a montante da captação. 

A sub-bacia do rio Palmital localiza-se em área de manancial nos municípios de Colombo e Pinhais, na Região 
Metropolitana de Curitiba. Possuindo uma área de drenagem de cerca de 92,4 km2, o rio Palmital como um todo atravessa 
uma região com elevada taxa de crescimento demográfico, principalmente nas áreas limítrofes à capital, Curitiba e tem 
sido afetado pela ocupação humana intensa e desordenada a partir da década de 1970, incluindo várzeas e margens do 
rio, o que vem afetando negativamente a qualidade de suas águas. 

O bairro Guaraituba compreende o Distrito Industrial de Colombo e faz divisa com o bairro Ribeira. Sofre sistematicamente 
com problemas de alagamentos e enchentes. Juntamente com o bairro Paloma, que também compreende parte da ADA 
do empreendimento, caracteriza-se pela presença de grande número de estabelecimentos de comércio e serviços. O 
bairro São Gabriel tem uma ocupação mista, com muitos terrenos ainda desocupados e há denúncias de muita deposição 
clandestina de resíduos sólidos e carcaças de animas nestas áreas.  

Nos bairros Roça Grande e São Gabriel chama a atenção a presença de muitos condomínios de pequeno e médio porte, 
já instalados ou em construção. Roça Grande faz parte da bacia do rio Atuba. A sub–bacia do Rio Atuba é afluente da 
margem direita do rio Iguaçu, drenando os municípios de Almirante Tamandaré, Colombo, Pinhais e Curitiba, todos na 
RMC. 

O bairro Roça Grande ainda é menos ocupado do que os demais, possuindo algumas áreas verdes ainda em estado 
natural. Abriga o campus do Instituto Federal do Paraná-IFPR campus de Colombo e algumas empresas da área de 
tecnologia da informação. 

Algumas questões observadas ao se percorrer a AID/ADA do empreendimento como a falta de pavimentação de ruas 
(relacionadas a problemas para a população em sua mobilidade, dano a veículos, poeira e lama), moradias construídas 
abaixo do nível da rua, depósito de resíduos, por exemplo, afetam a qualidade da habitação nestes bairros que 
compreendem a ADA do empreendimento. 

Na sequência, são apresentadas algumas fotos registradas no trabalho de campo para realização deste diagnóstico do 
meio socioeconômico para o EIA/RIMA do CNC. 
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Figura 14: Registros fotográficos com vista no Bairro Paloma. 

  

Figura 15: Registros fotográficos com vista no Bairro Belo Rincão. 

  

Figura 16: Registros fotográficos com vista no Bairro Roça Grande. 
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Figura 17: Registros fotográficos com vista no Bairro São Gabriel. 

  

Figura 18: Registros fotográficos com vista no Bairro Guaraituba. 

  

Figura 19: Registros fotográficos com vista no Bairro Jardim das Graças. 
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Figura 20: Registros fotográficos com vista no Bairro Jardim das Graças. 

  

Figura 21: Registros fotográficos com vista no Bairro Colônia Faria. 

  

5.8.2.2. Saúde 

Saúde e qualidade de vida são dois temas estreitamente relacionados, fato que se pode reconhecer no cotidiano e com 
o qual pesquisadores e cientistas de diferentes áreas em geral concordam. Isto é, a saúde contribui para melhorar a 
qualidade de vida e esta é fundamental para que um indivíduo ou uma comunidade tenha saúde. A saúde é amplamente 
reconhecida como o maior e o melhor recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal, assim como uma 
das mais importantes dimensões da qualidade de vida. 

A questão da saúde no âmbito da área de influência do empreendimento de implantação do CNC tem como panorama 
os gastos e o estado da infraestrutura física (leitos e estabelecimento de saúde) e dos recursos humanos (médicos) 
disponíveis na saúde pública da área dos municípios em questão. Estes indicadores revelam fatores que tornam 
contribuem para as grandes dificuldades para parcelas da população que enfrentam precárias condições de vida nos 
municípios em questão e estão diretamente associados à falta de recursos humanos especializados (médicos, 
enfermeiros, dentistas) e à precariedade das instalações e equipamentos hospitalares.  

A provisão adequada de serviços de atenção primária à saúde e o acesso aos serviços especializados, também 
usualmente referidos como de média/alta complexidade, apresentam-se como uma dificuldade em vários municípios 
brasileiros, tendo em vista as questões gerenciais envolvidas que incluem a força de trabalho, os custos e a densidade 
tecnológica exigida. No geral, os municípios menores dispõem apenas de recursos para o atendimento de baixa e média 
complexidade e necessitam encaminhar seus pacientes com maior gravidade para centros urbanos maiores e mais bem-
dotados de recursos em saúde. 

De acordo com levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, cuja síntese encontra-se 
disponível no site da Secretaria Estadual do Paraná, até 40% dos usuários de Unidades de Pronto Atendimento – UPAs 
de Curitiba vêm de municípios vizinhos, principalmente Colombo e Almirante Tamandaré. Em média são 91mil 
atendimentos mensais nas UPAs de Curitiba, nas quais cerca de 9mill são de outras cidades da região metropolitana. 
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Tabela 58: Gastos totais com a saúde – AII e AID. 

Municípios Despesa total com a saúde 
Ano de Referência 

2016 2017 2018 

Adrianópolis 254.476,91 6.081.447,55 6.873.176,58 6.660.419,88 

Agudos do Sul 190.231,21 5.157.191,18 6.380.843,56 8.106.583,40 

Almirante Tamandaré 1.522.894,99 23.060.892,46 30.183.001,86 34.350.401,20 

Araucária 16.792.344 155.111.642,65 178.925.989,28 185.049.174,27 

Balsa Nova 644.441,31 11.252.600,03 11.600.115,70 11.552.174,78 

Bocaiúva do Sul 197.866,79 6.781.008,99 6.971.550,84 7.858.118,75 

Campina Grande do Sul 1.482.914,33 16.410.833,33 19.401.343,79 21.896.175,87 

Campo do Tenente 184.089,61 4.707.430,59 5.714.375,64 6.330.260,83 

Campo Largo 4.151.593,07 50.739.441,99 54.679.047,45 58.086.039,04 

Campo Magro 416.624,73 15.840.064,31 16.424.697,65 18.021.485,25 

Cerro Azul 319.076,14 9.960.828,24 9.718.410,44 10.903.275,58 

Colombo 4.733.738,01 73.822.028,08 74.552.956,51 77.295.437,70 

Contenda 379.666,67 9.643.669,35 9.975.827,68 10.632.382,61 

Curitiba 84.702.356,72 1.527.489.178,16 1.653.788.358,47 1.667.831.257,73 

Doutor Ulysses 67.713,38 3.529.554,42 4.257.614,07 4.898.375,55 

Fazenda Rio Grande 2.381.558,44 39.775.169,44 - 44.807.597,47 

Itaperuçu 427.996,21 9.369.080,67 10.442.080,80 13.122.479,23 

Lapa 1.879.102,16 25.472.466,82 31.568.562,42 35.915.786,36 

Mandirituba 587.552,64 12.417.746,58 16.086.572,99 15.738.890,31 

Piên 745.062,17 9.171.037,63 11.051.626,95 12.832.632,34 

Pinhais 5.593.789,57 65.950.999,45 70.552.280,09 76.891.600,81 

Piraquara 1.222.236,55 35.120.781,44 36.166.740,76 38.714.372,64 

Quatro Barras 1.444.057,86 16.307.169,12 16.299.859,45 18.189.400,34 

Quitandinha 356.544,81 10.021.594,46 11.243.285,99 14.162.068,97 

Rio Branco do Sul 1.062.844,23 17.260.842,91 16.943.262,59 18.849.320,88 

Rio Negro 1.120.053,44 19.991.652,05 20.577.647,10 22.103.938,56 

São José dos Pinhais 22.581.192,46 269.261.145,95 177.236.941,71 214.879.425,32 

Tijucas do Sul 305.938,48 13.130.916,22 10.596.304,79 10.818.336,66 

Tunas do Paraná 114.080,93 5.596.489,69 4.585.668,91 5.789.253,87 

Fonte: Base de dados do IPARDES. 

Tabela 59: Estabelecimentos de saúde existentes na AII e AID. 

Municípios 
Estabelecimentos 
de Saúde - Total 

Consultórios 
Hospital 

Geral 
Policlínica 

Posto de 
Saúde 

UPAs 

Adrianópolis 10 2 - 1 2 - 

Agudos do Sul 14 2 - - 1 1 

Almirante Tamandaré 59 20 - 4 - 1 

Araucária 143 60 1 11 - 1 

Balsa Nova 9 - - - - - 

Bocaiúva do Sul 8 1 1 - - - 

Campina Grande do Sul 47 12 1 3 5 - 

Campo do Tenente 11 1 - - 2 - 
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Municípios 
Estabelecimentos 
de Saúde - Total 

Consultórios 
Hospital 

Geral 
Policlínica 

Posto de 
Saúde 

UPAs 

Campo Largo 154 88 4 5 - 1 

Campo Magro 17 - - - - - 

Cerro Azul 23 1 1 - - - 

Colombo 103 34 1 11 - - 

Contenda 17 2 1 - 3 - 

Curitiba 6.225 4.459 44 489 1 9 

Doutor Ulysses 10 - - - 6 - 

Fazenda Rio Grande 64 17 1 6 - 1 

Itaperuçu 20 2 1 - - - 

Lapa 76 37 1 - 12 1 

Mandirituba 24 4 1 2 3 - 

Piên 26 12 1 1 1 - 

Pinhais 128 59 2 10 1 1 

Piraquara 66 20 1 1 1 1 

Quatro Barras 27 6 - 2 - - 

Quitandinha 16 4 1 - - - 

Rio Branco do Sul 20 5 1 2 - - 

Rio Negro 73 41 1 6 1 - 

São José dos Pinhais 461 300 2 74 1 1 

Tijucas do Sul 25 2 1 - 6 - 

Tunas do Paraná 5 - - - - - 

RMC 8.685 5.574 83 652 112 24 

Fonte: Base de dados do IPARDES, 2019 

Tabela 60: Número de leitos e profissionais da saúde na AII e AID. 

Municípios 
Leitos Hospitalares- 

Total 
Profissionais da 

Saúde - Total 
Médicos Enfermeiros Farmacêuticos 

Adrianópolis 3 15 7 3 - 

Agudos do Sul - 25 11 9 1 

Almirante Tamandaré - 145 78 37 2 

Araucária 91 834 580 131 29 

Balsa Nova - 25 11 7 3 

Bocaiúva do Sul 11 25 12 9 1 

Campina Grande do Sul 356 321 237 43 11 

Campo do Tenente - 21 5 9 2 

Campo Largo 1.010 874 477 284 23 

Campo Magro - 61 29 22 3 

Cerro Azul 26 22 8 9 - 

Colombo 119 413 195 116 11 

Contenda 16 33 13 14 - 

Curitiba 5.623 15.122 8.595 3.293 498 

Doutor Ulysses - 10 2 5 - 

Fazenda Rio Grande 48 116 49 35 7 
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Municípios 
Leitos Hospitalares- 

Total 
Profissionais da 

Saúde - Total 
Médicos Enfermeiros Farmacêuticos 

Itaperuçu 37 27 16 7 1 

Lapa 147 118 49 39 9 

Mandirituba 50 34 11 12 4 

Piên 50 49 23 10 2 

Pinhais 287 421 189 147 16 

Piraquara 648 154 58 56 16 

Quatro Barras - 41 12 11 4 

Quitandinha 25 30 11 10 3 

Rio Branco do Sul 30 36 12 15 - 

Rio Negro 30 162 104 24 4 

São José dos Pinhais 198 722 262 233 39 

Tijucas do Sul 16 27 6 11 3 

Tunas do Paraná 6 9 3 4 1 

RMC 9.537 21.087 11.582 4.937 756 

Fonte: Base de dados do IPARDES, 2019. 

Também foram observados nesta pesquisa diagnóstica, os dados de mortalidade infantil, que estimam o risco de morte 
dos nascidos vivos durante o seu primeiro ano de vida refletindo, de maneira geral, as condições de desenvolvimento 
socioeconômico, tendo em vista que a criança com menos de 1 ano de vida é extremamente sensível às condições 
ambientais. A tendência de redução da mortalidade infantil está relacionada ao declínio da fecundidade e ao efeito das 
intervenções do poder público nas áreas de saúde, saneamento básico e educação. De acordo com os parâmetros do 
Ministério da Saúde, o risco de mortalidade infantil de nascidos vivos até um ano de idade é considerado alto quando 
temos um coeficiente acima de 50 por 1.000 nascidos vivos. De 20 a 49/1.000 o risco é tido como médio e baixo quando 
o coeficiente é menor que 20/1.000.  

Como os últimos cadernos de saúde disponibilizados no DataSUS (Departamento de Informática do Sistema Único de 
Saúde-DataSUS) são relativos ao ano de 2010 e já não correspondem à realidade atual da RMC que possui evidentes 
melhoras nas condições de vida na última década, optou-se por não as compilar neste diagnóstico, tendo em vista a 
defasagem de tempo. Assim, buscou-se como evidência da situação quanto à mortalidade infantil, os dados mais recentes 
(2018), que são fornecidos apenas em números absolutos de óbitos infantis. 

A análise da Taxa de Mortalidade Infantil-TMI por município, possível pelos dados disponibilizados no Sistema DataSUS 
para o ano de 2018, revela diferenças significativas entre as localidades que compõem a 2ª Regional de Saúde-RS 
Metropolitana (que abrange geograficamente os municípios da RMC). Ao todo foram 433 óbitos infantis no ano de 
referência, 2018. 

Alguns municípios não registraram óbitos infantis em 2018. Cabe salientar que municípios pequenos em que o número 
de nascimentos é muito inferior a 1.000 por ano, estes tendem a apresentar TMI elevadas diante de um número absoluto 
pequeno de óbitos infantis e o aumento de apenas um caso pode expressar um impacto relevante na respectiva taxa e 
oscilação na TMI de um ano para o outro. 

Tabela 61: Mortalidade Infantil na AII. 

Municípios 
 Total de 
óbitos 
infantis 

 
Municípios 

 Total de 
óbitos 
infantis 

 
Municípios 

 Total de 
óbitos 
infantis 

Adrianópolis -  Cerro Azul 1  Pinhais 11 

Agudos do Sul 4 Colombo 36  Piraquara 24 

Almirante Tamandaré 14 Contenda 4  Quatro Barras - 

Araucária 26 Curitiba 183  Quitandinha 2 

Balsa Nova - Doutor Ulysses -  Rio Branco do Sul 5 
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Municípios 
 Total de 
óbitos 
infantis 

 
Municípios 

 Total de 
óbitos 
infantis 

 
Municípios 

 Total de 
óbitos 
infantis 

Bocaiúva do Sul 1 Fazenda Rio Grande 28  Rio Negro 4 

Campina Grande do Sul 12 Itaperuçu 3  São José dos Pinhais 44 

Campo do Tenente 1 Lapa 1  Tijucas do Sul 1 

Campo Largo 22 Mandirituba 4  Tunas do Paraná - 

Campo Magro - Piên 2  Total - RMC 433 

Fonte: DataSus, 2018. 

De acordo com informações constantes na base da dados do DataSUS, a taxa de mortalidade por Região de Saúde-CIR 
na RMC era de 4,04, ano mais recente disponível. No mesmo ano, o número de internação hospitalares na rede pública 
pertencente ao Sistema Único de Saúde-SUS foi de 18.536. 

5.8.2.3. Educação 

É imperativo para um Estudo de Impacto Ambiental, conter o perfil instrucional e as condições educacionais da população 
envolvida. Isto porque a Educação é de suma importância para o delineamento das diretrizes ambientais que serão 
tomadas em relação ao empreendimento proposto, seja em sua gestão, seja para o delineamento dos programas 
ambientais a ele inerentes. 

Atualmente não há como não pensar no papel estratégico que a Educação exerce no processo de desenvolvimento 
sociocultural sustentável. No mundo moderno há, portanto, praticamente um consenso mundial em torno do papel central 
da educação no processo de desenvolvimento sociocultural sustentável de qualquer população.  

A própria Constituição Brasileira de 1988, considera que a Educação, que tem como um de seus vieses mais importantes, 
a escolarização, é um fator capaz de desenvolver nos seres humanos suas potencialidades, pois deve permitir o “pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, como previsto 
na Carta Magna. Portanto, quando disseminada de forma universal é um dos mais importantes mecanismos para a 
promoção de oportunidades entre os membros de uma sociedade. 

A educação, tendo como um de seus aspectos de mais relevantes, a escolarização, é um fator capaz de desenvolver nos 
indivíduos suas potencialidades ao permitir o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho”, como descrito na Constituição de 1988. Quando disseminada de forma 
universal é um dos mais importantes mecanismos para a promoção de oportunidades entre os membros de uma 
sociedade. 

As tabelas que se seguem trazem o número de estabelecimentos por nível de ensino nas regiões de influência do 
empreendimento de implantação do Contorno Norte de Curitiba. 

Tabela 62: Número de estabelecimentos de ensino fundamental na AII e AID 

Municípios 
Número de estabelecimentos de ensino – Nível fundamental 

Total Rede Federal Rede Estadual Rede Municipal Rede Particular 

Adrianópolis 12 - 4 7 1 

Agudos do Sul 5 - 1 3 1 

Almirante Tamandaré 53 - 15 32 6 

Araucária 67 - 17 34 16 

Balsa Nova 13 - 4 8 1 

Bocaiúva do Sul 10 - 2 7 1 

Campina Grande do Sul 23 - 6 12 5 

Campo do Tenente 8 - 2 5 1 

Campo Largo 72 - 24 37 11 

Campo Magro 15 - 6 9 - 
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Municípios 
Número de estabelecimentos de ensino – Nível fundamental 

Total Rede Federal Rede Estadual Rede Municipal Rede Particular 

Cerro Azul 30 - 2 28 - 

Colombo 83 - 24 42 17 

Contenda 14 - 4 8 2 

Curitiba 502 1 150 185 166 

Doutor Ulysses 14 - 2 12 - 

Fazenda Rio Grande 45 - 13 21 11 

Itaperuçu 15 - 5 7 3 

Lapa 35 - 9 23 3 

Mandirituba 12 - 4 5 3 

Piên 10 - 2 7 1 

Pinhais 44 - 13 22 9 

Piraquara 38 - 11 21 6 

Quatro Barras 12 - 3 7 2 

Quitandinha 16 - 7 7 2 

Rio Branco do Sul 38 - 8 26 4 

Rio Negro 23 - 7 14 2 

São José dos Pinhais 116 - 28 59 29 

Tijucas do Sul 13 - 2 10 1 

Tunas do Paraná 5 - 2 2 1 

RMC 1.716 1 473 881 361 

Fonte: Base de dados do IPARDES, 2018 

Tabela 63: Número de estabelecimentos de ensino médio na AII e AID 

Municípios 
Número de estabelecimentos de ensino – Nível Médio 

Total Rede Federal Rede Estadual Rede Municipal Rede Particular 

Adrianópolis 4 - 4 - - 

Agudos do Sul 1 - 1 - - 

Almirante Tamandaré 15 - 14 - 1 

Araucária 23 - 18 - 5 

Balsa Nova 4 - 4 - - 

Bocaiúva do Sul 3 - 2 - 1 

Campina Grande do Sul 7 - 6 - 1 

Campo do Tenente 1 - 1 - - 

Campo Largo 25 1 20 - 4 

Campo Magro 5 - 5 - - 

Cerro Azul 2 - 2 - - 

Colombo 27 1 22 - 4 

Contenda 3 - 3 - - 

Curitiba 217 4 131 - 82 

Doutor Ulysses 2 - 2 - - 

Fazenda Rio Grande 14 - 11 - 3 

Itaperuçu 5 - 4 - 1 

Lapa 12 - 10 - 2 
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Municípios 
Número de estabelecimentos de ensino – Nível Médio 

Total Rede Federal Rede Estadual Rede Municipal Rede Particular 

Mandirituba 3 - 3 - - 

Piên 2 - 2 - - 

Pinhais 18 1 12 - 5 

Piraquara 10 - 9 - 1 

Quatro Barras 6 - 3 - 3 

Quitandinha 5 - 5 - - 

Rio Branco do Sul 8 - 7 - 1 

Rio Negro 9 - 7 - 2 

São José dos Pinhais 31 - 24 - 7 

Tijucas do Sul 2 - 2 - - 

Tunas do Paraná 2 - 2 - - 

RMC 574 9 420 - 145 

Fonte: Base de dados do IPARDES, 2018. 

Tabela 64: Número de estabelecimentos de ensino superior na AII e AID. 

Municípios 
Número de estabelecimentos de ensino – Nível Superior 

Total 
Rede 

Federal 
Rede 

Estadual 
Rede 

Municipal 
Rede 

Particular 
Polos de Apoio a cursos de 
Educação a Distância - Total 

Adrianópolis - - - - - - 

Agudos do Sul - - - - - 1 

Almirante Tamandaré - - - - - 6 

Araucária 3 - - - 3 12 

Balsa Nova - - - - - - 

Bocaiúva do Sul - - - - - - 

Campina Grande do Sul 1 - - - 1 4 

Campo do Tenente - - - - - - 

Campo Largo 2 - - - 2 10 

Campo Magro - - - - - 1 

Cerro Azul - - - - - 2 

Colombo 1 - - - 1 12 

Contenda - - - - - - 

Curitiba 61 3 - - 58 118 

Doutor Ulysses - - - - - - 

Fazenda Rio Grande 1 - - - 1 8 

Itaperuçu - - - - - 1 

Lapa 1 - - - 1 7 

Mandirituba - - - - - 2 

Piên - - - - - 2 

Pinhais 1 - - - 1 13 

Piraquara - - - - - 6 

Quatro Barras - - - - - - 

Quitandinha - - - - - 1 

Rio Branco do Sul - - - - - 4 
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Municípios 
Número de estabelecimentos de ensino – Nível Superior 

Total 
Rede 

Federal 
Rede 

Estadual 
Rede 

Municipal 
Rede 

Particular 
Polos de Apoio a cursos de 
Educação a Distância - Total 

Rio Negro - - - - - 4 

São José dos Pinhais 1 - - - 1 20 

Tijucas do Sul - - - - - 2 

Tunas do Paraná - - - - - - 

RMC 78 3 1 1 73 285 

Fonte: Base de dados do IPARDES, 2018. 

Tabela 65: % Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por nível de instrução na AII e AID. 

Municípios 
População por Nível de Instrução 

Sem instrução e 
Fundamental Inco. 

Fundamental Comp. 
E Médio Inco. 

Médio Comp. E 
Superior Inco. 

Superior 
Completo 

Não 
determinado 

Adrianópolis 3.428 822 821 132 115 

Agudos do Sul 4.628 977 1.170 262 - 

Almirante Tamandaré 47.583 16.781 17.007 3.454 685 

Araucária 48.983 22.259 24.026 4.546 615 

Balsa Nova 5.782 1.286 2.027 399 208 

Bocaiúva do Sul 6.386 1.237 1.200 283 28 

Campina Grande do Sul 17.279 6.512 7.282 1.211 116 

Campo do Tenente 3.598 1.098 959 218 - 

Campo Largo 49.230 19.288 20.719 6.585 374 

Campo Magro 11.780 4.272 3.931 662 206 

Cerro Azul 11.161 1.514 1.003 239 75 

Colombo 92.767 36.651 40.032 7.673 1.089 

Contenda 8.547 1.943 2.410 480 40 

Curitiba 485.443 271.175 457.452 307.175 10.592 

Doutor Ulysses 3646 738 156 58 78 

Fazenda Rio Grande 36.167 14.168 13.766 1.918 1.101 

Itaperuçu 13.032 3.265 2.635 299 156 

Lapa 22.218 6.388 7.537 2.000 59 

Mandirituba 12.190 3.061 2.608 523 136 

Piên 5.767 1.737 1.547 426 - 

Pinhais 44.856 21.076 25.280 7.208 761 

Piraquara 42.735 15.913 15.020 2.700 717 

Quatro Barras 7.700 2.968 4.789 1.131 167 

Quitandinha 9.155 2.708 2.200 436 30 

Rio Branco do Sul 15.506 4.819 4.066 896 193 

Rio Negro 12.592 5.378 6.568 1.986 52 

São José dos Pinhais 98.531 45.113 60.047 17.344 1.004 

Tijucas do Sul 8.685 1.634 1.426 410 69 

Tunas do Paraná 3.690 630 447 114 27 

RMC 1.247.635 559.495 780.891 385.546 19.617 

Fonte: IBGE - Censo demográfico 2010. 
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Tabela 66: % da População por nível de instrução na AII e na AID. 

Municípios 
População por Nível de Instrução (%) 

Sem instrução e 
Fundamental Inco. 

Fundamental Comp. E 
Médio Inco. 

Médio Comp. E 
Superior Inco. 

Superior 
Completo 

Não 
determinado 

RMC 41,68 18,69 26,09 12,88 0,66 

Colombo 52,05 20,57 22,46 4,31 0,61 

Fonte: IBGE - Censo demográfico 2010. 

Tabela 67: Taxa de analfabetismo nos municípios da AII e da AID. 

Municípios 
Taxa de 

Analfabetismo 

 
Municípios 

Taxa de 
Analfabetism

o 

Adrianópolis 16,82  Fazenda Rio Grande 4,47 

Agudos do Sul 8,84 Itaperuçu 10,79 

Almirante Tamandaré 6,06 Lapa 5,67 

Araucária 3,55 Mandirituba 6,63 

Balsa Nova 4,55 Piên 4,21 

Bocaiúva do Sul 9,05 Pinhais 3,35 

Campina Grande do Sul 6,03 Piraquara 5,03 

Campo do Tenente 9,06 Quatro Barras 4,73 

Campo Largo 4,5 Quitandinha 7,11 

Campo Magro 6,17 Rio Branco do Sul 10,47 

Cerro Azul 17,73 Rio Negro 3,54 

Colombo 4,65 São José dos Pinhais 3,4 

Contenda 5,06 Tijucas do Sul 8,59 

Curitiba 2,13 Tunas do Paraná 18,25 

Doutor Ulysses 17,34   

Fonte: Base de dados do IPARDES, 2010. 

Tabela 68: Taxa de aprovação nos municípios da AII e na AID. 

Municípios 
Taxa de aprovação 

Fundamental anos iniciais* Fundamental anos finais** Ensino Médio 

Adrianópolis 99,3 95,7 90,3 

Agudos do Sul 91,6 79,5 75,6 

Almirante Tamandaré 91,7 82,6 73 

Araucária 92,1 88,5 80,4 

Balsa Nova 91,1 85,7 72,5 

Bocaiúva do Sul 87,7 75,3 78 

Campina Grande do Sul 94,3 80,9 75,3 

Campo do Tenente 97,2 79,5 81,3 

Campo Largo 93,2 90,4 83,7 

Campo Magro 94,1 86,8 80,2 

Cerro Azul 95,8 82,3 76,5 

Colombo 94 82,3 73,6 

Contenda 91,8 74,4 80,2 

Curitiba 97,9 90,5 84,6 
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Municípios 
Taxa de aprovação 

Fundamental anos iniciais* Fundamental anos finais** Ensino Médio 

Doutor Ulysses 92,1 92,6 89 

Fazenda Rio Grande 98,3 85 77,6 

Itaperuçu 91 82,8 74 

Lapa 96 93,6 85,5 

Mandirituba 94,1 85 74,2 

Piên 95,5 89,2 76,9 

Pinhais 96,3 86,2 78,9 

Piraquara 94,6 80,5 74,1 

Quatro Barras 93,9 88,8 89,2 

Quitandinha 95,6 93 84,4 

Rio Branco do Sul 95,6 91,3 82,1 

Rio Negro 99,2 89,1 89 

São José dos Pinhais 92,6 85,8 79,7 

Tijucas do Sul 93,9 85,3 76,8 

Tunas do Paraná 89,9 76 71,4 
* Fundamental nos anos iniciais (isto é 1º até 5º ano). 
** Fundamental nos anos finais (6º até 9º ano). 

Fonte: Base de dados do IPARDES, 2018. 

Tabela 69: Taxa de reprovação nos municípios da AII e da AID. 

Municípios 
Taxa de reprovação 

Fundamental anos iniciais* Fundamental anos finais** Ensino Médio 

Adrianópolis 0,5 4 8,4 

Agudos do Sul 8,4 16,7 10,2 

Almirante Tamandaré 8,2 13,8 13,8 

Araucária 7,8 10,1 12,9 

Balsa Nova 8,9 13,9 17,4 

Bocaiúva do Sul 11,7 18,6 14,4 

Campina Grande do Sul 5,7 16,6 13,8 

Campo do Tenente 2,8 15,9 9,2 

Campo Largo 6,7 8 9 

Campo Magro 5,9 11 10,6 

Cerro Azul 4,2 9,5 9,5 

Colombo 5,8 14,6 14,8 

Contenda 8,2 24,1 11,1 

Curitiba 2,1 8,5 11,4 

Doutor Ulysses 7,9 5,5 8,9 

Fazenda Rio Grande 1,6 13,5 16,1 

Itaperuçu 8,5 10,8 9,3 

Lapa 4 4,8 9,3 

Mandirituba 5,8 10,3 11,7 

Piên 4,5 10 18,9 

Pinhais 3,7 11,5 15,2 
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Municípios 
Taxa de reprovação 

Fundamental anos iniciais* Fundamental anos finais** Ensino Médio 

Piraquara 5,2 15,1 12 

Quatro Barras 6,1 9,7 7,4 

Quitandinha 4,4 3,9 4,1 

Rio Branco do Sul 4,4 7,5 13,3 

Rio Negro 0,8 10,6 9,8 

São José dos Pinhais 7,3 11,7 12,3 

Tijucas do Sul 6 11,6 9,8 

Tunas do Paraná 9,4 15,7 12,3 
* Fundamental nos anos iniciais (isto é 1º até 5º ano). 
** Fundamental nos anos finais (6º até 9º ano). 

Fonte: Base de dados do IPARDES, 2018. 

Tabela 70: Taxa de abandono escolar nos municípios da AII e AID. 

 Taxa de Abandono 

Municípios Fundamental anos iniciais* Fundamental anos finais** Ensino Médio 

Adrianópolis 0,2 0,3 1,3 

Agudos do Sul - 3,8 14,2 

Almirante Tamandaré 0,1 3,6 13,2 

Araucária 0,1 1,4 6,7 

Balsa Nova - 0,4 10,1 

Bocaiúva do Sul 0,6 6,1 7,6 

Campina Grande do Sul - 2,5 10,9 

Campo do Tenente - 4,6 9,5 

Campo Largo 0,1 1,6 7,3 

Campo Magro - 2,2 9,2 

Cerro Azul - 8,2 14 

Colombo 0,2 3,1 11,6 

Contenda - 1,5 8,7 

Curitiba - 1 4 

Doutor Ulysses - 1,9 2,1 

Fazenda Rio Grande 0,1 1,5 6,3 

Itaperuçu 0,5 6,4 16,7 

Lapa - 1,6 5,2 

Mandirituba 0,1 4,7 14,1 

Piên - 0,8 4,2 

Pinhais - 2,3 5,9 

Piraquara 0,2 4,4 13,9 

Quatro Barras - 1,5 3,4 

Quitandinha - 3,1 11,5 

Rio Branco do Sul - 1,2 4,6 

Rio Negro - 0,3 1,2 

São José dos Pinhais 0,1 2,5 8 

Tijucas do Sul 0,1 3,1 13,4 
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 Taxa de Abandono 

Municípios Fundamental anos iniciais* Fundamental anos finais** Ensino Médio 

Tunas do Paraná 0,7 8,3 16,3 
* Fundamental nos anos iniciais (isto é 1º até 5º ano). 
** Fundamental nos anos finais (6º até 9º ano). 

Fonte: Base de dados do IPARDES, 2018. 

5.8.2.4. Segurança Pública 

O estado do Paraná é divido em Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP) que foram criadas através do decreto 
Governamental número 2834/2004. Ao total o estado é divido em 23 delas, o município de Colombo, está localizado na 
2ª AISP, juntamente com grande parte dos municípios da Região Metropolitana de Curitiba, são os municípios 
componentes da 2ª AISP, Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa nova, Bocaiuva do Sul, 
Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, 
Itaperuçu, Mandirituba, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, Tunas 
do Paraná. 

Curitiba não faz parte da 2ª AISP pois ele sozinho compõe a 1ª AISP do estado.



80 

 

 

Figura 22: Registros fotográficos com vista no Bairro Guaraituba. 

 
Imagem retirada do Site da Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP). 
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A próxima tabela traz o número de vítimas de acidentes e crimes contra a pessoa no ano de 2018 nos municípios que 
compõem a área de influência do empreendimento em questão. 

Tabela 71: Vítimas de acidentes e crimes contra a pessoa em 2018 na AII e na AID. 

Municípios 
Vítimas de Acidentes 

de Trânsito - Total 
Vítimas de 

Homicídio Doloso 
Vítimas de 
Latrocínio 

Vítimas de Lesão Corporal 
(Mortos) 

Adrianópolis 3 3 - - 

Agudos do Sul 5 7 - 1 

Almirante Tamandaré 137 43 - - 

Araucária 427 28 1 - 

Balsa Nova 12 4 - 2 

Bocaiúva do Sul 6 2 - - 

Campina Grande do Sul 92 18 - - 

Campo do Tenente 12 5 - - 

Campo Largo 221 28 - - 

Campo Magro 23 5 - - 

Cerro Azul 19 4 - - 

Colombo 360 61 2 1 

Contenda 21 4 - - 

Curitiba 7.926 293 15 9 

Doutor Ulysses 4 1 - - 

Fazenda Rio Grande 150 25 2 - 

Itaperuçu 23 9 - - 

Lapa 55 15 1 - 

Mandirituba 19 6 1 - 

Piên 16 1 - - 

Pinhais 340 38 - - 

Piraquara 171 36 - - 

Quatro Barras 29 3 - - 

Quitandinha 23 3 - - 

Rio Branco do Sul 39 24 - - 

Rio Negro 204 4 3 - 

São José dos Pinhais 960 69 - - 

Tijucas do Sul 7 2 - - 

Tunas do Paraná - - - - 

RMC 12.510 871 31 14 

Fonte: Base de dados do IPARDES, 2018 

5.8.3. Condições de vida na AID e ADA 

Este tópico tem a intenção, segundo o Termo de Referência, de traçar um quadro referencial do nível de vida da população 
nas áreas de influência mais atingidas pelo empreendimento.  

Para a População Diretamente Afetada, foi elaborado um questionário de pesquisa socioeconômica cujo modelo consta 
nos anexos deste relatório e que procurou extrair informações entre a população que ocupa a faixa de domínio do 
empreendimento prevista no projeto de engenharia, objeto do processo de licenciamento ambiental ora em curso no 
Instituto Ambiental do Paraná. 
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A pesquisa de dados diretos para o meio socioeconômico foi realizada tanto por meio de questionários aplicados entre 
os imóveis inseridos na ADA, quanto por meio de entrevistas com representantes de moradores e de órgãos públicos ou 
entidades da sociedade civil na área de interesse e que pudessem contribuir para o desenvolvimento do estudo. 

A coleta de dados diretamente em campo foi realizada entre os dias 12 e 17 de março de 2020 e subsidiaram tanto o item 
5.8 do TR – Condições de Vida, quanto os itens 5.9 – População Diretamente Afetada e parte do 5.11 – Organização 
Social, Cultural e Político-Institucional, na sequência deste documento. 

Foram visitados todos os imóveis contidos na ADA do empreendimento, sendo o questionário respondido por um público 
de 37 pessoas entre moradores, comerciantes e outros tipos de usuários dos imóveis. Em alguns imóveis, houve recusa 
em responder ao entrevistador e em outros, o responsável não estava. Alguns imóveis encontravam-se fechados ou 
inacessíveis durante o trabalho de campo. 

5.8.3.1. Educação 

A presente análise diagnóstica tem por base um conjunto amplo de dados recolhidos junto a diversas fontes oficiais que 
facultam a percepção clara do perfil instrucional e das condições educacionais da população envolvida na Área de 
Influência Direta aqui considerada. 

A pesquisa a respeito do tema reunida neste estudo abrangeu, primeiramente, o número de alunos na Educação Básica, 
em suas diferentes etapas – Educação Infantil, Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e Ensino Médio no município 
de Colombo, Área de Impacto Direto do empreendimento de implantação do Contorno Norte de Curitiba. taxa foram 
condensadas na tabela que segue. 

Tabela 72: Número de matrículas por nível de ensino e dependência administrativa na AID. 

D
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Educação 

Infantil 
Ensino Fund. Anos 
Iniciais (1º a 5º ano) 

Ensino Fundamental Anos 
Finais (6º ao 9º ano) 

Ensino Médio 

Federal 0 0 0 252 

Estadual 0 0 12.842 5.908 

Municipal 9.654 16.007 0 0 

Privada 1.224 1.781 1.056 264 

TOTAL 10.878 17.788 13.898 6.424 

Fonte: INEP - Sinopse Estatística da Educação Básica 2018. 

Outra dimensão analisada na questão da educação na AID é a incidência do analfabetismo. Há um pressuposto 
amplamente aceito de que saber ler e escrever são condições indispensáveis para que um indivíduo possa exercer seus 
direitos e deveres como cidadão pleno e para poder inserir-se em condições minimamente aceitáveis no mercado de 
trabalho.  

Além disso, do ponto de vista social, a taxa de analfabetismo se constitui em um critério essencial para se caracterizar os 
níveis de desenvolvimento humano e de inclusão social de uma sociedade que, somados aos indicadores sociais 
anteriormente apresentados neste diagnóstico, compõem o quadro social da população envolvida. A variação da taxa de 
analfabetismo no município da AID entre os anos 2000 e 2010 foram condensadas na tabela que se segue. 

Tabela 73: Taxa de Analfabetismo nos anos 2000 e 2010. 

Município 
Taxa de Analfabetismo 

2000 2010 

Colombo 7,2 4,7 

Fonte: Censos Demográficos IBGE, 2000 e 2010. 

Para efeito de comparação das taxas verificadas no município que compõe a AID, informa-se que a Taxa de 
Analfabetismo no Brasil, segundo o Censo Demográfico 2010 é de 9,6% e na região sul, de 5,1%. 
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Observa-se, pelas taxas relacionadas na tabela anterior, que a proporção de pessoas analfabetas na população entre os 
anos 2000 e 2010 diminuiu, mesmo considerando o aumento populacional significativo neste mesmo período. 

Ainda sobre a questão do analfabetismo, a fim de melhor delinear o problema, tomou-se a taxa de analfabetismo da 
população por faixa etária extraída da base de dados do IPARDES. A proporção de população analfabeta por faixa etária 
no município de Colombo, pode ser vista na tabela abaixo (Tabela 74) 

Tabela 74: Taxa de Analfabetismo por grupo de idade. 

Grupo de Idade Taxa de Analfabetismo 

15 anos ou mais (%) 4,65 

15 a 19 anos (%) 0,84 

20 a 24 anos (%) 0,78 

25 a 29 anos (%) 1,01 

30 a 39 anos (%) 1,77 

40 a 49 anos (%) 4,17 

50 anos e mais (%) 14,52 

Outro dado levado em conta no presente estudo, é o número de matrículas em creches e escolas. A tabela a seguir foi 
elaborada com dados retirados do INEP e informa o número de matrículas juntamente com a quantidade de escolas e 
docentes por nível escolar. 

Tabela 75: Número de Matrículas, escolas e docentes na AID. 

Nível escolar 
Número de 
Matrículas 

Número de  

Escolas 
Número de 
Docentes 

Ensino Infantil 10.878 104 677 

Ensino Fundamental 31.686 83 1.599 

Ensino Médio 6.424 27 463 

Fonte: Inep, 2019. 

Para melhor visualização dos níveis da educação na AID foram apurados também os dados do censo do IBGE 2010 que 
mostram os níveis de instrução da população do município de Colombo. 

Tabela 76: Nível de instrução da população na AID 

Nível de instrução 
Número de 

pessoas 
Porcentagem 
da população 

Sem instrução e 
fundamental incompleto 

92.767 52% 

Fundamental completo 
e médio incompleto 

36.651 21% 

Médio completo e 
superior incompleto 

40.032 22% 

Superior completo 7.673 4% 

Não determinado 1.089 1% 

IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Na tabela subsequente é possível observar a evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB, criado 
em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira-Inep. Para o cálculo do Ideb, 
realizado a cada dois anos, são considerados dois fatores: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de 
desempenho nos exames aplicados pelo Inep aos alunos da educação básica. A tabela seguinte apresenta a evolução 
do IDEB no município de Colombo entre os anos de 2005 – 2017. Observa-se que, a meta é alcançar-se uma média de 
6,0 considerada uma educação de qualidade comparável a indicadores semelhantes de países desenvolvidos.  
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Tabela 77: Índice de desenvolvimento da educação básica na AID. 

 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Colombo 4,1 4,4 5,0 4,6 5,7 5,9 6,0 

Brasil 3,6 4,0 4,4 4,7 4,9 5,3 5,5 

Fonte: Ideb/Inep, 2017. 

Para melhor visualização dos dados foi elaborado o gráfico seguinte com a evolução do Ideb no município de Colombo. 

Figura 23: Gráfico - Evolução do Ideb na AID (2011 a 2017). 

 
Fonte: Ideb/Inep, 2017. 

Após a identificação da evolução do Ideb na AID foram coletados dados sobre a taxa de aprovação, juntamente com a 
taxa de abandono e taxa de reprovação separados por nível de ensino e tipo de escola, sendo escolas municipais, 
estaduais, federais ou particulares. Vale ressaltar que o município de Colombo, nas escolas públicas, oferece apenas a 
nível municipal escolas com o ensino infantil e ensino fundamental nos anos iniciais (isto é 1º até 5º ano), o fundamental 
nos anos finais é oferecido por escolas estaduais. As tabelas que se seguem apresentam os dados mencionados. 

Tabela 78: Taxas de Reprovação, Abandono e Aprovação - Rede Municipal (Ensino Fundamental) na AID. 

Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

Rede Municipal 

Taxa de Reprovação Taxa de Abandono Taxa de Aprovação 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

1º ano EF 1,7% 3,3% 0,2% 0,0% 98,1% 96,7% 

2º ano EF 14,3% 15,2%  0,1% 0,0% 85,6% 84,8% 

3º ano EF 8,1% 9,9%  0,2% 0,0% 91,7% 90,1% 

4º ano EF 4,5% 7,9% 0,2% 0,0% 95,3% 92,1% 

5º ano EF 1,4%  0,8% 0,1% 0,0% 98,5% 99,2% 

Fonte: Censo Escolar 2018, Inep.  

Tabela 79: Taxas de Reprovação, Abandono e Aprovação – Rede Estadual (Ensino Fundamental) na AID. 

Ensino Fundamental 
Anos Finais 

Rede Estadual 

Taxa de Reprovação Taxa de Abandono Taxa de Aprovação 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

6º ano EF 12,8% - 2,5% - 84,7% - 

7º ano EF 16,0% - 3,1% - 80,9% - 

8º ano EF 17,9% - 3,1% - 79,0% - 
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Ensino Fundamental 
Anos Finais 

Rede Estadual 

Taxa de Reprovação Taxa de Abandono Taxa de Aprovação 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

9º ano EF 15,5% - 5,5% - 79,0% - 

Fonte: Censo Escolar 2018, Inep. 

Tabela 80: Taxas de Reprovação, Abandono e Aprovação – Rede Estadual (Ensino Médio) na AID. 

Ensino Médio 

Rede Estadual 

Taxa de Reprovação Taxa de Abandono Taxa de Aprovação 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

1º ano EM 20,6% - 11,0% - 68,4% - 

2º ano EM 14,2% - 13,1% - 72,7% - 

3º ano EM 10,5% - 14,7% - 74,8% - 

Fonte: Censo Escolar 2018, Inep. 

Tabela 81: Taxas de Reprovação, Abandono e Aprovação – Rede Federal (Ensino Médio) na AID. 

Ensino Médio 

Rede Federal 

Taxa de 
Reprovação 

Taxa de Abandono Taxa de Aprovação 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

1º ano EM 0,0%  - 0,8%  - 99,2% - 

2º ano EM 7,7%  - 0,0%  - 92,3% - 

3º ano EM 4,1%  - 0,0%  - 95,9% - 

Fonte: Censo Escolar 2018, Inep. 

Tabela 82: Taxas de Reprovação, Abandono e Aprovação – Rede Privada (Ensino Fundamental) na AID. 

Ensino Fundamental 
Anos iniciais e finais 

Rede Privada 

Taxa de Reprovação Taxa de Abandono Taxa de Aprovação 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

1º ano EF 0,6%  - 0,0%  - 99,4% - 

2º ano EF 1,7% - 0,3% - 98,0% - 

3º ano EF 2,4% - 0,0%  - 97,6% - 

4º ano EF 0,9% - 0,0%  - 99,1% - 

5º ano EF 1,3% - 0,0%  - 98,7% - 

6º ano EF 2,3% - 0,0%  - 97,7% - 

7º ano EF 4,3% - 0,0%  - 95,7% - 

8º ano EF 5,9% - 0,0%  - 94,1% - 

9º ano EF 4,4%  0,4%  95,2%  

Fonte: Censo Escolar 2018, Inep. 
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Tabela 83: Taxas de Reprovação, Abandono e Aprovação – Rede Privada (Ensino Médio) na AID. 

Ensino Médio 

Rede Privada 

Taxa de Reprovação Taxa de Abandono Taxa de Aprovação 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

1º ano EM 5,2% - 0,0%  - 94,8% - 

2º ano EM 0,0%  - 0,0%  - 100,0% - 

3º ano EM 0,0%  - 0,0%  - 100,0% - 

Fonte: Censo Escolar 2018, Inep. 

Quanto à ADA do empreendimento no que se refere à educação, o questionário socioeconômico aplicado revelou uma 
situação similar à do município como um todo no que se refere ao grau de instrução. Entre os 37 respondentes, não 
houve nenhum que tenha assinalado a opção “não estudo”, tendo a maioria expressiva estudado pelo menos ao nível 
médio de ensino ou mais, conforme o gráfico que se segue. 

Figura 24: Gráfico - Nível de Instrução na ADA. 

 

Durante a visita de campo foram registradas algumas unidades de ensino nas regiões próximas à instalação do 
empreendimento. As figuras que seguem ilustram alguns destes locais. 
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Figura 25: Registros fotográficos, respectivamente, Centro Municipal de Educação Infantil (Bairro Guaraituba), Escola 
Municipal Padre Durval Sechhi – Bairro (Jd. Guaraituba) e Escola Municipal Ângelo Falavinha Dalpra (Bairro Guaraituba). 

  

 

5.8.3.2. Saúde 

Apresenta-se a seguir a infraestrutura de saúde, isto é, número de estabelecimentos de saúde, no município de Colombo, 
que compõe a Área de Influência Direta-AID do empreendimento de implantação do Contorno Norte de Curitiba. 

De acordo com a recomendação da Organização Mundial de Saúde-OMS, o ideal é que estejam disponíveis pelo menos 
08 leitos/1.000 habitantes. Em Colombo existem 119 leitos de internação sendo apenas 109 pelo Sistema Único de 
Saúde-SUS. Tem-se assim, uma taxa bem abaixo da recomendada pela OMS, pois, considerando a população estimada 
pelo IBGE de Colombo em 2019 obtemos o número de 0,49 leitos/1.000 habitantes e considerando apenas os oferecidos 
pelo SUS, ou seja, para atendimento público, a taxa fica em 0,45 leitos/1.000 habitantes. 

A Tabela seguinte traz o número de estabelecimentos de saúde que atendem à população do município da AID. 

Tabela 84: Número de estabelecimentos de saúde na AID. 

Descrição 
Número de 

estabelecimentos 
 Descrição 

Número de 
estabelecimentos 

Centro de Saúde/Unidade Básica 26 

 

Clínica/Centro de Especialidade 10 

Policlínica 11 
Unidade de Apoio Diagnose e Terapia (SADT 
isolado) 

14 

Hospital Geral 1 
Unidade Móvel de Nível Pré-hospitalar na 
Área de Urgência  

2 

Hospital Especializado 1 Central de Gestão em Saúde 1 

Pronto Socorro Geral 1 Centro de Atenção Psicossocial 2 

Consultório Isolado 34 TOTAL 103 
Nota: Número total de estabelecimentos. 

Fonte: CNES. 
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A Tabela 85 que segue refere-se à discriminação de profissionais disponíveis na rede de saúde do município da AID. 
Nota-se que se um profissional tiver vínculo com mais de um estabelecimento, ele será contado tantas vezes quantos 
vínculos houver, segundo informado pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde –CNES/DATASUS. Salienta-
se que segundo a OMS, o número recomendado de médicos para atendimento satisfatório de uma população seja de 
pelo menos 01 médico para cada 1.000 habitantes. 

Tabela 85: Número de profissionais da saúde. 

Categoria Total 
Atende 
ao SUS 

Não atende 
ao SUS 

Prof/1.000 
hab 

Prof 
SUS/1.000 hab 

Médicos  117 79  38 0,480045 0,32413 

Anestesista 5  5 - 0,020515 0,020515 

Cirurgião Geral 1 1 - 0,004103 0,004103 

Clínico Geral 68 46 22 0,279002 0,188737 

Gineco Obstetra 20 12 8 0,082059 0,049236 

Médico de Família 2 1 1 0,008206 0,004103 

Pediatra 16 11 5 0,065647 0,045133 

Psiquiatra 4 2 2 0,016412 0,008206 

Radiologista 1 1 - 0,004103 0,004103 

Cirurgião dentista 91 43   48 0,37337 0,17643 

Enfermeiro 116 115 1 0,47594 0,471841 

Fisioterapeuta 35 25 10 0,1436 0,102574 

Fonoaudiólogo 7 1 6 0,02872 0,004103 

Nutricionista 20 20 - 0,08206 0,08206 

Farmacêutico 11 11 - 0,04513 0,04513 

Assistente social 6 6 - 0,02462 0,02462 

Psicólogo 16 11 5 0,06565 0,045133 

Auxiliar de Enfermagem 72 72 - 0,29541 0,29541 

Técnico de Enfermagem 217 213 4 0,89034 0,873932 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES 

Na tabela que será apresentada a seguir vê-se os dados de cobertura vacinal para crianças menores de 1 ano, uma vez 
que este grupo populacional é o que apresenta o maior grau de letalidade quando exposto a doenças imunopreveníveis. 
Observa-se que, as atividades de imunização situam-se entre as intervenções de melhor custo-efetividade na área de 
saúde pública, sendo componente obrigatório dos programas nesta área. 

Tabela 86: Cobertura Vacinal (%) por Tipo de Imunobiológico (menores de 1 ano). 

Imunobiológicos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

BCG (BCG) 181,8 165,7 135,9 134,0 115,4 116,8 107,6 104,2 114,1 130,8 

Contra Febre Amarela (FA) - - - - - - 45,6 88,3 83,9 91,4 

Contra Haemophilus influenzae 
tipo b (Hib) 

76,5 114,1 47,6 - - - - - - - 

Contra Hepatite B (HB) 139,3 102,8 107,9 110,9 100,8 95,5 94,1 97,5 97,3 105,8 

Contra Influenza (Campanha) 
(INF) 

84,8 77,2 77,4 82,3 81,7 86,6 80,3 75,5 61,5 75,7 

Contra Sarampo 193,6 166,0 122,5 - - - - - - - 

Dupla Viral (SR) - - - - - - - - - - 

Oral Contra Poliomielite (VOP) 146,4 119,9 117,1 123,6 106,9 100,4 95,2 100,5 99,2 106,1 
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Imunobiológicos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Oral Contra Poliomielite 
(Campanha 1ª etapa) (VOP) 

111,9 110,1 104,1 104,2 96,5 91,6 81,8 87,0 83,9 100,3 

Oral Contra Poliomielite 
(Campanha 2ª etapa) (VOP) 

112,9 114,2 109,6 103,7 88,8 91,2 80,8 86,4 75,6 97,5 

Oral de Rotavírus Humano 
(RR) 

- - - - - - 38,4 68,9 77,2 82,6 

Tetravalente (DTP/Hib) 
(TETRA) 

- - 68,8 123,6 106,8 100,1 95,3 100,6 100,6 106,3 

Tríplice Bacteriana (DTP) 148,4 125,1 54,3 - 0,0 0,1 - 0,1 - 0,0 

Tríplice Viral (SCR) 93,7 167,6 121,9 133,5 100,6 99,0 79,4 113,8 104,9 106,0 

Tríplice Viral (campanha) (SCR) - - - - - - - - - - 

Totais das vacinas contra 
tuberculose - - - - - - 107,6 104,2 114,1 130,8 

Totais das vacinas contra 
hepatite B 

- - - - - - 94,1 97,5 97,3 105,8 

Totais das vacinas contra 
poliomielite - - - - - - 95,2 100,5 99,2 106,1 

Totais das vacinas Tetra + 
Penta + Hexavanlente 

- - - - - - 95,3 100,6 100,6 106,3 

Totais das vacinas contra 
sarampo e rubéola 

- - - - - - 79,4 113,8 104,9 106,0 

Totais das vacinas contra 
difteria e tétano 

- - - - - - 95,3 100,6 100,6 106,3 

Fonte: SI/PNI. Situação da base de dados nacional em 25/03/2010. 

Para melhor compreensão da qualidade do serviço de saúde, foram levantados dados sobre as despesas do município 
de Colombo na área em questão.  

Tabela 87: Despesas com a área da saúde na AID. 

Dados e Indicadores 2012 2013 2014 2015 

Despesa total com saúde por habitante (R$) 250,59 285,15 305,77 315,46 

Despesa com recursos próprios por habitante 187,30 211,77 216,22 231,00 

Transferências SUS por habitante 58,00 69,28 75,40 75,32 

 

% despesa com pessoal/despesa total 74,00 71,36 66,77 70,64 

% despesa com investimentos/despesa total 2,56 3,95 9,82 2,62 

% transferências SUS/despesa total com saúde 23,15 24,30 24,66 23,88 

% de recursos próprios aplicados em saúde (EC 29) 27,02 29,17 27,24 27,24 

% despesa com serv. terceiros - pessoa jurídica /despesa total 9,58 11,06 11,61 12,57 

 

Despesa total com saúde 54.490.025,63 64.791.089,67 70.287.385,80 73.323.593,97 

Despesa com recursos próprios 40.728.070,21 48.118.064,24 49.702.400,00 53.691.366,80 

Receita de impostos e transferências constitucionais legais 150.711.658,40 164.971.220,00 182.455.005,91 197.081.550,18 

Transferências SUS 12.612.436,29 15.742.426,04 17.332.878,29 17.506.856,99 

Despesa com pessoal 40.321.883,27 46.223.211,16 46.932,311,82 51.799.444,78 

Fonte: Prefeitura Municipal 
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As comunidades dos bairros que compõem a ADA do empreendimento contam com algumas unidades de saúde do 
sistema SUS localizadas em sua região. Nessas unidades básicas de saúde é possível realizar consultas médicas para 
as áreas de clínica geral, pediatria e ginecologia. Além disto, estas unidades também estão preparadas para fornecer 
cuidados relacionados às áreas de odontologia e enfermagem. Em paralelo à prevenção de doenças, essas unidades 
atuam também em outras frentes primordiais para proteger a saúde da população, como fornecer orientações preventivas, 
por exemplo.  

Ressalta-se que no bairro Colônia Faria, comunidade tradicional presente na ADA do empreendimento, alguns 
moradores citaram a presença do Programa Saúde da Família na região como fundamental para atendimento em saúde 
da população. Ressalta-se que, em consonância com essas opiniões, têm-se que o Plano Municipal de Saúde de 
Colombo, de 2017, tem como Diretriz 1: “Consolidar e fortalecer a Atenção Básica no Município através da expansão da 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) e suas ações programáticas em Saúde, com amplo conhecimento das 
necessidades de saúde da população em seus territórios de abrangência.” 

As fotos que se seguem mostram alguns dos equipamentos de saúde registrados em campo. 

Figura 26: Registros fotográficos, respectivamente, Unidade Básica de Saúde Colombo - Jardim das Graças (Bairro das 
Graças) e Unidade Básica de Saúde Guaraituba (Bairro Guaraituba). 

5.8.3.3. Segurança pública 

Em se tratando de segurança pública, a cidade de Colombo é atendida pelo 22º batalhão da Polícia Militar. A partir dos 
dados disponíveis no IPARDES, foi elaborada a tabela seguinte que apresenta informações sobre o número de mortes 
violentas e suas causas no município de Colombo. Observa-se uma diminuição do número de casos de mortes violentas 
de mais de 62% no município. Entretanto, a cidade ainda permanece numa situação em que se pode considerar violenta. 
Para se ter uma  noção da proporção destes números, a Organização das Nações Unidas – ONU estipula que a taxa de 
homicídio considerada aceitável é de 12 homicídios por ano para cada grupo de 100 mil habitantes, lembrando que a 
cidade possui uma população estimada no ano de 2019 em 243.726 pessoas, conforme dados de população já 
apresentados em itens anteriores. 

Tabela 88: Mortes por causas violentas na AID. 

Localidade Causa da morte 
Ano de referência 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Colombo (AID) 

Vítimas de Homicídio Doloso 95 107 86 88 60 61 

Vítimas de Roubo com Resultado de Morte (Latrocínio) 2 - 2 5 3 2 

Vítimas de Lesão Corporal com Resultado de Morte  - 1 1 - 2 1 

Vítimas de Homicídio Culposo no Trânsito  17 14 

Acidentes de Trânsito (Transporte) 54 40 38 43 39 35 

Outras Causas Externas de Lesões Acidentais (Outros 
Acidentes)  31 41 29 30 34 31 

Lesões Autoprovocadas Intencionalmente (Suicídios) 11 5 9 12 9 16 
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Localidade Causa da morte 
Ano de referência 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agressões (Homicídios)  117 118 107 108 87 58 

TOTAL 327 326 272 286 234 205 

Fonte: Base de dados do IPARDES. 

A cidade de Colombo já foi considerada a mais violenta da RMC. Especificamente em relação à questão da segurança 
pública na ADA, foram relatados como bairro mais violento o Bairro São Dimas, com ocorrências bastante graves citadas 
pelos entrevistados, tais como brigas com lesões corporais e assassinatos. Nos demais, citaram-se assaltos, furtos a 
residências e ocasionalmente algo mais violento, mas não destacaram a questão da segurança pública entre seus 
principais problemas. 

5.8.3.4. Lazer e Cultura 

No município de Colombo, que constitui a AID do empreendimento em questão, o órgão responsável pelas áreas de lazer, 
esportes e cultura é a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude-SEMEC. Para coleta de dados neste 
diagnóstico, foram entrevistados a Sra. Rita de Fátima Straioto, Diretora do Departamento de Cultura, e o Sr. José Nivaldo 
Farias (conhecido pelo apelido de “Mussa”), Diretor do Departamento de Esportes. 

Figura 27: Registros fotográficos das entrevistas realizadas. 

  
Na tabela seguinte foram reunidos dados sobre o acesso à cultura na área de influência direta do empreendimento. 

Tabela 89: Equipamentos Culturais na AID. 

Equipamentos Culturais 
Número existente de 

equipamentos culturais 

2014 2016 2018 

Bibliotecas Públicas Municipais  2 2 2 

Bibliotecas Cidadãs  - - - 

Casas da Leitura e/ou Casas de Memória  - - - 

Equipamentos Culturais - Total  11 15  

Ateliê / Estúdio  - -  

Auditório  1 1  

Biblioteca  2 2  

Centro Comunitário / Associações 3 3  

Centro Cultural / Casa de Cultura  1 1  

Cinema  - -  

Galeria de Arte  - -  

Entrevista com a Sra. Rita de Fátima Straioto, 
Diretora do Departamento de Cultura da 
Prefeitura Municipal de Colombo 

Entrevista com o Sr. José Nivaldo Farias, 
Diretor do Departamento de Esportes da 
Prefeitura Municipal de Colombo 
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Equipamentos Culturais 
Número existente de 

equipamentos culturais 

2014 2016 2018 

Livraria  - -  

Museu  2 5  

Sala de Exposição  1 1  

Salão para Convenção  - -  

Teatro  - -  

Videolocadora  - -  

Outros Espaços  1 2  

Fonte: Base de dados do IPARDES. 

Entre as iniciativas do município citadas pela Diretora do Departamento Municipal de Cultura, estão, por exemplo, o “CEU 
das Artes” (Centro de Artes e Esportes Unificados), que é um espaço público para abrigar, estimular e promover arte, 
cultura e esportes, além das ações de acolhimentos de um Conselho Regional de Assistência Social-CRAS. O 
equipamento promove festivais de artes cênicas, ações sociais diversas, práticas de esporte e lazer, além de oferecer 
quadra de esportes, biblioteca e auditório. 

Entre os bairros da ADA, o equipamento público sociocultural disponível localiza-se no Bairro Paloma. Trata-se do Ginásio 
Municipal Leandro Alberti, que teve um processo de revitalização iniciado em março de 2020. A estrutura, com quadras 
poliesportivas, vestiários e banheiros é uma das mais procuradas do município e recebe campeonatos, crianças em 
contraturno escolar, entre outros públicos. 

Figura 28: Registros fotográficos do Ginásio Municipal Leandro Alberti (Bairro Paloma). 

  

A Sra. Rita de Fátima Straioto, Diretora do Departamento de Cultura, destacou a importância do Circuito Italiano para a 
cultura, lazer, economia e turismo na cidade de Colombo e preocupa-se com a implantação do empreendimento no que 
se refere à preservação do patrimônio histórico. Ela, durante a entrevista, se colocou de forma favorável à implantação 
do projeto, mas desde que a relocação de qualquer patrimônio físico atingido seja relocado para o Parque da Uva, a 
exemplo de outras construções históricas, citadas anteriormente neste relatório.  

Quanto ao Sr. José Nivaldo Farias, Secretaria Municipal de Esportes de Colombo, que também recebeu os pesquisadores 
ao longo do trabalho de campo para diagnóstico do meio socioeconômico, destacou que o município vem dando grande 
importância à área de esportes, entretenimento e lazer. Citou diversos projetos em curso na cidade, destacando a 
implantação das “academias ao ar livre” (equipamentos instalados em praças públicas para uso da comunidade em 
exercícios físicos), realização de torneios, passeios ciclísticos, caminhadas, trilhas de montan bike e motocross, projetos 
na área de atletismo (com destaque para a marcha atlética), entre outros.  

Entre os principais equipamentos esportivos na ADA, citou as Canchas de Futebol de Areia, localizadas no Bairros São 
Gabriel, Jardim das Graças e Roça Grande. Mencionou também carências de equipamentos no setor, em especial em 
sua opinião, um ginásio poliesportivo condizente com o tamanho da população de Colombo, a falta de mais áreas 
urbanizadas do tipo praças e jardins municipais com parques infantis e uma pista de atletismo de padrão oficial. 
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Pelos resultados obtidos por meio da aplicação dos questionários socioeconômicos, a ADA é bastante carente em 
equipamentos públicos de lazer, esportes e cultura. Apenas 08 entrevistados mencionaram as academias ao ar livre, mas 
a grande maioria desconhece a oferta deste tipo de equipamento em locais próximos. 

Por fim, ainda sobre o aspecto cultural na ADA do empreendimento, destaca-se a manutenção por alguns moradores do 
dialeto italiano “Talian” na Colônia Faria. O Talian é uma das autodenominações para a língua de imigração falada no 
Brasil na região de ocupação italiana direta e seus desdobramentos desde 1875, em especial no nordeste do Rio Grande 
do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Espírito Santo. Sua origem linguística é o italiano e os dialetos falados, 
principalmente, nas regiões do Vêneto, Trentino-Alto e Friuli-Venezia Giulia e Piemontes, Emilia-Romagna e Ligúria. 

O Talian foi considerado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, como língua declarada 
referência cultural brasileira a partir do Inventário Nacional de Diversidade Linguística-INDL. 

5.8.3.5. Turismo 

Na AID do empreendimento, destaca-se o chamado turismo rural e ecológico. A AID e ADA do empreendimento abrange 
áreas de proteção e se destaca por belas paisagens em alguns pontos. Colombo, possui trilhas ecológicas e cavernas, 
que são potenciais para o desenvolvimento do turismo ecológico e de esportes radicais. O meio rural também pode ser 
bem aproveitado para o turismo pois, em muitas chácaras as famílias trabalham há várias gerações para a manutenção 
da propriedade e preservação das tradições trazidas pelos imigrantes. 

A descrição pormenorizada do setor de turismo na AID foi destacada no item 5.4 – Economia Regional e Local, 
anteriormente neste relatório, conforme solicita o TR para realização dos estudos do meio socioeconômico. 

Na ADA especificamente, conforme já mencionado anteriormente, destaca a Colônia Faria, comunidade de tradição 
italiana, bastante conhecida no município e componente do Circuito Italiano em curso no município, também já descrito 
em item anterior.  

5.8.3.6. Religião 

O Brasil é um país predominantemente cristão, sendo a maior parte da população católica seguido pelos evangélicos. Na 
Tabela 90 são apresentados dados a respeito da diversidade religiosa no município de Colombo, que segue os padrões 
a nível Brasil, tendo a maior parte de sua população Católica (58% da população), seguido pelos evangélicos com 30% 
da população.  

Tabela 90: Religiões e número de adeptos na AID. 

Religião 
Número de 

pessoas 
% da 

população 

Sem religião 17.452 8% 

Budismo 223 - 

Candomblé 93 - 

Católica Apostólica Romana 123.472 58% 

Católica Ortodoxa 239 - 

Espírita 1.656 1% 

Evangélica 64.260 30% 

Judaísmo 50 - 

Não determinada e múltiplo pertencimento 1.186 1% 

Novas religiões orientais 87 - 

Testemunhas de Jeová 1.280 1% 

Tradições esotéricas 44 - 

Umbanda 179 - 

Umbanda e Candomblé 271 - 

Outras religiões orientais 45 - 

Outras religiosidades 32 - 



94 

 

 

Religião 
Número de 

pessoas 
% da 

população 

Outras religiosidades Cristãs 1.800 1% 

Não sabe 67 - 

IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Quando questionados a respeito do tema religião, nas entrevistas realizadas entre os ocupantes da ADA do 
empreendimento, em consonância com os dados apresentados acima colhidos junto ao Censo 2010 do IBGE, a grande 
maioria, 76% da população, declara-se católica. A situação quanto à religião, é expressa no gráfico e tabela a seguir. 

Figura 29: Gráfico - Religião na ADA. 

 

Tabela 91: Religião na ADA do empreendimento. 

Religião Quantidade % 

Católico 28 76 

Evangélico 6 16 

Ateu/Agnóstico 3 8 

Total 37 100,00 

Fonte: Pesquisa de dados diretos 

5.9. POPULAÇÃO DIRETAMENTE AFETADA 

Em primeiro lugar, atendendo ao TR deste estudo, apresenta-se o mapa do meio socioeconômico produzido após o 
georreferenciamento dos povoados, núcleos e aglomerações urbanas identificadas na área de abrangência do estudo. 

  

76%

16%

8%

Religião

Católico Evangélico

Ateu/Agnóstico



LEGENDA

TÍTULO

- IBGE, Base Cartográfica Contínua 1:250.000, 2018.
- IBGE, Setores Censitários, 2010.

EXECUÇÃO

DADOS CARTOGRÁFICOS

REFERÊNCIA

Projeção Universal Transversa de Mercator
UTM - Fuso 22S

Datum Horizontal: SIRGAS 2000.

PROPONENTE PROJETO

Escala: 1/100.000

Verificação: JRC Aprovação: Arteris

Execução: JPG Data: Abr. / 2020

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL
(RIMA) PARA A OBRA DO CONTORNO NORTE DE CURITIBA

Cod. MPB: DE-19013-TR-EIA-ROD-038

Folha N°: 01 / 01

MAPA DE POPULAÇÃO URBANA E RURAL
SETORES CENSITÁRIOS DE 2010

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA
MEIO SOCIOECONÔMICO

71
90

00
0N

72
00

00
0N

72
10

00
0N

670000E 680000E 690000E 700000E

Estaqueamento

Faixa de Dominio

População Tradicional - Colônia Faria

Limite dos Bairros de Colombo

Característica da Ocupação
Zona Rural

Zona Urbana



96 

 

 

Os principais dados para elaboração deste item que visa caracterizar a população diretamente afetada (na ADA) pelo 
empreendimento foram obtidos por meio de pesquisa direta com aplicação de questionários socioeconômicos aplicados 
nos imóveis pertencentes à faixa de domínio prevista para implantação do projeto pelo projeto de engenharia objeto este 
estudo. Conforme mencionado anteriormente, foram aplicados 37 questionários. 

É importante destacar de início houve casos de moradores se recusarem a responder o questionário, embora tenha 
havido insistência por parte da equipe de entrevistadores que visitou todas as propriedades. Entre os motivos alegados 
para não responder à pesquisa foi que já haviam feito isso em outra oportunidade. Essa questão será melhor desenvolvida 
ao longo deste item. Também ocorreram casos de imóveis, principalmente aqueles com características rurais, estarem 
com acesso impedido (portões fechados e cercas, por exemplo). Em imóveis comerciais, na ausência do proprietário do 
negócio, muitos funcionários não se sentiam aptos a responder aos questionários por não serem representantes legais 
das empresas. 

Feitos estes esclarecimentos, passa-se aos resultados do levantamento realizado para elaboração da caracterização da 
população residente na ADA, a serem eventualmente transferidas ou que poderão sofrer interferências decorrentes da 
instalação do empreendimento incluindo dados relativos ao tamanho das famílias, ocupação e renda familiar, demandas 
por serviços públicos, grau de enraizamento e perspectivas de relocação e/ou reassentamento ou indenização. 

Também neste item do trabalho é apresentada a percepção ambiental da população diretamente afetada quanto às 
expectativas e apreensões das comunidades em relação aos impactos do projeto previsto. 

A seguir são apresentadas algumas fotos para ilustrar o momento da pesquisa realizada junto à ADA. 

Figura 30: Aplicação de questionário socioeconômico na ADA do empreendimento. 
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Figura 31: Aplicação de questionário socioeconômico na ADA do empreendimento. 

  

  

  

Entre a população entrevistada na ADA, observou-se ligeira predominância da população feminina. Foram 52% do total 
de entrevistados do sexo feminino e 48% do sexo masculino. Esta tendência segue a mesma verificada na AID e AII do 
empreendimento, demonstrados no item 5.2 deste relatório. O gráfico mostra a proporção de cada sexo no total da 
amostra representante da ADA. 
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Figura 32: Gráfico - Sexo da População na ADA do empreendimento. 

 

Entre os imóveis localizados na ADA do empreendimento predominam aqueles de uso residencial. O gráfico e tabela na 
sequência mostram a discriminação dos imóveis da ADA por tipo de uso principal. 

Figura 33: Gráfico - Utilização do terreno na ADA. 

 

Tabela 92: Tipos de Utilização do Terreno na ADA 

Utilização do Terreno Quantidade % 

Exclusivamente Residencial 16 43 

Exclusivamente Comercial 8 22 

Exclusivamente Industrial 1 3 

Agropecuário 4 11 

Residencial e Comercial 5 14 

Residencial e Industrial 1 3 
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Utilização do Terreno Quantidade % 

Outro 2 5 

Fonte: Pesquisa de dados diretos 

Entre a população residente na ADA, pelos dados informados pelos entrevistados um total de 100 pessoas, a divisão por 
faixas etárias mostra que a maior parte da população está em idade produtiva na região, o que pode ser visto na tabela 
subsequente. 

Tabela 93: Faixa etária da população na ADA. 

Faixa Etária Masculino Feminino 

0 a 9 4 11 

10 a 19 2 3 

20 a 29 8 11 

30 a 39 9 9 

40 a 49 7 5 

50 a 59 8 3 

60 a 69 9 8 

70 a 79 1 1 

80+ 2 4 

Total 50 55 

% 48 52 

Fonte: Pesquisa de dados diretos. 

Entre as pessoas entrevistadas, a grande maioria se declarou casada com registro oficial, dados que foram estruturados 
no seguinte gráfico: 

Figura 34: Gráfico - Estado Civil da População na ADA. 

 

Entre a população entrevistada por meio do questionário socioeconômico, predominam no que se refere à situação de 
trabalho, pessoas que se declaram empregadores, destacando o fato de que existe propriedades de natureza comercial 
ou mista na ADA. Os dados quanto a esta questão foram condensados no gráfico e tabela que se seguem. 

0 5 10 15 20

Solteiro

Casado Com Registro

Casado sem Registro

Separado

Divorciado

Viúvo

Quantidade

Estado Civil



100 

 

 

Figura 35: Gráfico - Situação de Trabalho na ADA. 

 

Tabela 94: Situação de Trabalho na ADA. 

Situação de Trabalho Quantidade % 

Não exerce trabalho remunerado 0 0 

Desempregado 0 0 

Empregado com carteira assinada 8 22 

Empregado sem carteira assinada 5 14 

Empregador 18 49 

Aposentado 6 16 

Total 37 100 

Fonte: Pesquisa de dados diretos 

Também se buscou caracterizar a população da ADA em termos de seus rendimentos. Neste ponto vale algumas 
observações. A primeira de que a renda daqueles que optaram informar este dado no universo da pesquisa foi 
considerada alta, considerando-se que o IBGE considera pobre o indivíduo que possui renda per capita inferior a R$ 
180,00 por mês, seguindo uma metodologia do IPEA. Entretanto, este dado não é bastante seguro tendo em vista a 
disparidade entre os bairros da área diretamente afetada pelo empreendimento, muito diferentes do ponto de vista do 
perfil social, pelo universo de amostragem que não atingiu 100% dos imóveis atingidos, pelas diferenças de tipos entre 
estes imóveis e pela resistência em dar este tipo de informação sobre renda entre os que se dispuseram a responder ao 
instrumento de pesquisa. Observados os limites desta informação, apresenta-se o gráfico contendo a discriminação da 
população da ADA por faixa de renda familiar. 
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Figura 36: Gráfico - Rendimento Familiar na ADA. 

 

As informações que se seguem são de caráter complementar e enriquecem o conhecimento sobre a população envolvida 
permitindo que haja uma melhor articulação do estudo com a realidade social da população envolvida na ADA do 
empreendimento, de modo a melhor atender aos objetivos do trabalho e o foco nos impactados diretamente pelo projeto. 
Auxiliam a inferir sobre a capacidade de renda da população pesquisada, por meio de seu acesso a bens de consumo 
duráveis e serviços. 

A pesquisa deste tema pode ser conferida nos gráficos que se seguem e tem o propósito de buscar compreender o perfil 
socioeconômico da população da área de influência diretamente afetada do empreendimento, por meio do seu acesso a 
serviços domiciliares e inventário de bens duráveis (quantidades dos itens relacionados), servindo como um importante 
referencial que permite avaliar a capacidade de consumo das unidades domiciliares a partir desta perspectiva. 

Figura 37: Gráfico - Acesso a bens de consumo na AID. 
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Figura 38: Gráfico - Acesso à Internet na ADA. 

 

Ainda no sentido de se avaliar as condições de vida da população na AID, foram verificadas pela pesquisa 
socioeconômica, o estado de conservação dos imóveis. A maioria possui boas condições de habitabilidade, não sendo 
identificadas habitações subnormais ao longo do trecho diretamente afetado pelo empreendimento. Os seguintes gráfico 
e tabela demonstram a situação dos imóveis pertencentes à ADA no que diz respeito ao estado de conservação das 
edificações. 

Figura 39: Gráfico - Estado de Conservação dos Imóveis na ADA. 

 

Tabela 95: Estado de Conservação dos Imóveis na ADA. 
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Conservação 
do Imóvel 

Quantidade % 

Precário 0 0 

Total 37 100 

Fonte: Pesquisa de dados diretos 

Conforme demonstra o Gráfico nº 15, a seguir, a maior parte das edificações de uso residencial possuem número de 
cômodos em média adequado ao número de moradores registrados na ADA. 

Figura 40: Gráfico - Número de Cômodos nos Imóveis Residenciais na ADA. 

 

Outro dado relevante para traçar o perfil dos imóveis é o acesso a serviços públicos. Todos os imóveis possuem acesso 
à rede de energia elétrica e 89,2% à rede oficial de abastecimento de água.  

Figura 41: Gráfico - Acesso a Abastecimento de Água na ADA. 
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Quanto ao atendimento por instalações sanitárias, a situação é representada no gráfico seguinte e na tabela 
correspondente. 

Figura 42: Gráfico - Acesso a Instalações Sanitárias na ADA. 

 

Todos os entrevistados declararam possuir banheiro dentro dos domicílios e acesso aos serviços públicos de coleta de 
lixo. 

No que se refere aos meios de transporte utilizados, observa-se o absoluto predomínio de carros como modo de 
locomoção da população na ADA. O gráfico seguinte ilustra a situação em relação ao transporte na ADA. 

Figura 43: Gráfico - Meios de Transporte na ADA. 

 

Em relação à situação quanto à propriedade dos imóveis, 67, 58% dos entrevistados declararam que o imóvel é próprio, 
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Figura 44: Gráfico - Propriedade dos Imóveis na ADA. 

 

Já em relação à área ocupada pelos domicílios pesquisados, pode ser verificada no seguinte gráfico e tabela. 

Figura 45: Gráfico - Área Total das Propriedades na ADA. 

 

Tabela 96: Área Total das Propriedades na ADA 

Área total da Propriedade Quantidade 

70m² a 200m² 3 

201m² a 500m² 4 

501m² a 1500m² 6 
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Acima de 4000m² 12 
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Fonte: Pesquisa de dados diretos 
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Em relação ao tempo de ocupação do imóvel, observa-se que o grau de enraizamento da população na ADA é alto. Há 
uma grande proporção de moradores ocupando a área há mais de 10 anos, como conforme pode ser observado no 
gráfico a seguir. 

Figura 46: Gráfico - Tempo de Residência no Imóvel – ADA. 

 

Os usos não residenciais identificados entre os imóveis na ADA foram: atividades agrícolas de hortifrutigranjeiros, criação 
de animais (ovelhas, peixes, gado, galinhas, carneiros), comércio de plantas e bebidas, uma empresa de transporte de 
carga, um empresa prestadora de serviços de funilaria e comercialização de peças automotivas, uma distribuidora de 
plásticos e embalagens, um imóvel de hospedagem e treinamento de cavalos e engorda de bovinos, um consultório 
veterinário, uma empresa de artefatos de cimento, um restaurante e hotel, uma fábrica de pré-moldados, uma marcenaria 
e uma instituição asilar. 

Também neste item a respeito da População Diretamente Afetada pelo empreendimento, foi solicitado pelo TR um 
levantamento sobre a percepção ambiental das comunidades em relação às suas expectativas e apreensões em torno 
do projeto. 

Entre os entrevistados, 72,97% declarou conhecer o projeto de implantação do Contorno Norte de Curitiba, muitos 
mencionando o fato de se tratar de um projeto antigo para a região. Os demais 27,03% dos entrevistados declaram não 
saber do projeto em questão. 

Na percepção dos entrevistados, a obra irá trazer sim muitas alterações no seu espaço de moradia e/ou trabalho em 
função da implantação do empreendimento. Um total de 28 pessoas entrevistadas disseram que haverá impactos sendo 
que apenas 01 destas pessoas vê esse impacto de forma positiva, mencionando que a obra irá melhorar o acesso à 
comunidade. Dos entrevistados, 07 não consideram que serão afetados pelo empreendimento e 02 não souberam opinar. 

Entre os principais impactos temidos pelas comunidades estão os prejuízos em seu imóvel com perda total ou parcial dos 
imóveis. Há muita preocupação entre as pessoas da ADA com o fato de sua moradia ser atingida e terem que ser 
realocados, mencionando preocupação de várias naturezas nesse sentido, como perda financeira, perda de raízes no 
local, alteração no modo de trabalho, perda de visibilidade da empresa no caso de estabelecimentos comerciais, mudança 
de local e de modo de vida. 

Outro grupo de preocupação refere-se a questões ambientais como por exemplo a menção pelos entrevistados de 
problemas que poderão advir da implantação do projeto tais como aumento do tráfego, barulho, poluição e outros 
impactos de natureza ambiental. 

Em relação aos problemas que a população da ADA mais temem em relação à implantação do empreendimento, pode-
se observar o gráfico a seguir em que são elencados as citações mais comuns, observando-se que no universo dos  
questionários aplicados, foi solicitado que o entrevistado avaliasse cada problema por ordem de importância segundo sua 
própria percepção.  
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Figura 47: Gráfico - Percepção da População da ADA quanto a Problemas com a implantação do empreendimento. 

 

Entretanto, também foi solicitado que o entrevistado elencasse por ordem de importância, possíveis impactos positivos 
(benefícios) que a implantação do empreendimento possa causar de acordo com sua percepção. O resultado pode ser 
visualizado no gráfico que se segue. 

Figura 48: Gráfico - Percepção da População da ADA quanto a Benefícios com a implantação do empreendimento. 

 

Entre os benefícios a serem gerados pelo empreendimento, a população da ADA citou como os mais relevantes o 
progresso e desenvolvimento da região, a melhoria da acessibilidade e a atração de novos investimentos. 

Ainda sobre suas expectativas para o futuro em relação ao empreendimento, as pessoas da comunidade em geral 
associam a implantação do empreendimento à questão do desenvolvimento e progresso para a região, porém tem visões 
distintas do significado desse progresso e o quanto ele é positivo para as comunidades afetadas. 

Apenas dois entrevistados mencionaram expectativas positivas quanto ao futuro em relação ao empreendimento, ambos 
consideram que o mesmo irá melhorar a acessibilidade na região e valorizar os imóveis. Ao contrário, houve expectativas 
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negativas, em que grande parte dos que opinaram consideram que a implantação do empreendimento irá desvalorizar os 
imóveis da região que sofrerão, em sua visão, perda em sua qualidade ambiental. 

Entre os problemas ambientais mais citados no item sobre as expectativas para o futuro estão aqueles relacionados ao 
aumento do tráfego e consequentemente, do número de acidentes (principalmente com veículos pesados), barulho e 
poluição. Houve uma menção à dificuldade que haverá para a adaptação ao novo traçado da rodovia e houve um 
entrevistado que manifestou a preocupação com a demora para realização das obras. Ele tem que os trabalhos demorem 
indefinidamente e os transtornos para a população da ADA demorem-se mais do que o necessário. 

A maioria cita o aumento do tráfego na região como um problema futuro e veem isto como um problema sério para as 
comunidades. Há também uma opinião de que os índices de violência local irão aumentar com o aumento de pessoas 
circulando pela ADA. Alguns comerciantes temem a perda de visibilidade de seu negócio com o traçado proposto no 
projeto e consequentemente, perda financeira. Entretanto, a preocupação mais comum quanto ao futuro é em relação à 
perda da moradia. 

Apesar de a expectativa quanto ao empreendimento gerar uma série de preocupações em relação aos impactos que irá 
causar aos moradores da ADA, entre os entrevistados a maioria se posicionou a favor do empreendimento. Todos que 
são a favor consideram que o mesmo é necessário por trazer progresso para a região, facilitar os acessos aos bairros 
atingidos e facilitar a mobilidade urbana e diminuir o tempo das viagens.  

Entre os que são contra a implantação do CNC, os argumentos são principalmente em relação ao traçado do projeto. 
Muitos citaram sua inviabilidade no seu ponto de vista, considerando que a obra é insuficiente para resolver os problemas 
atuais de acesso viário da região. Os que se opõem ao empreendimento, também consideram que o local escolhido para 
o traçado é inapropriado por atingir muitas construções e que haveria prejuízos às áreas de preservação do meio ambiente 
e outras áreas verdes disponíveis na região de implantação.  

No universo de aplicação da pesquisa, 24 entrevistados se disseram a favor do empreendimento (64,86%), 11 se 
consideram contra a implantação do empreendimento (29,72%) e 02 pessoas não quiseram opinar (5,42%). 

Entre aqueles que deram sugestões aos empreendedores, as principais opiniões foram a mudança de traçado para região 
mais a leste que a proposta no atual projeto, agilidade nas definições necessárias e, caso haja a aprovação do 
empreendimento, agilidade na execução das obras.  

A equipe técnica responsável pelo estudo do meio socioeconômico na região de influência do projeto de implantação do 
Contorno Norte de Curitiba também constatou em campo que, a maior parte dos moradores da ADA que são contrários 
à implantação do empreendimento são da Colônia Faria, comunidade tradicional impactada pelo empreendimento e cuja 
caracterização será abordada no item 5.10 a seguir neste relatório. 

Frente a esta posição, a equipe realizou entrevista com o Sr. Sérgio Abu-Jamra Misaél, Vice-Presidente da Associação 
de Moradores de Colônia Faria (a AMICI). O Sr. Sérgio foi indicado à equipe técnica para falar em nome dos anseios e 
preocupações da comunidade pelo Sr. Henrique Strapasson, atual Presidente da AMICI. Cabe salientar que a 
comunidade representada por essas duas lideranças locais, embora contrária à implantação do projeto, foi muito receptiva 
à equipe técnica, se colocando generosamente à disposição para prestar as informações solicitadas, sempre com muita 
gentileza e boa vontade. 

Figura 49: Registros fotográficos da entrevista com o Sr. Sérgio Abu Jamra Misael, Vice-Presidente da AMICI – Colônia 
Faria. 
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O Sr. Sérgio possui formação em Engenharia Civil pela UFPR e declarou acompanhar a ideia de instalação do Contorno 
Norte de Curitiba há muitos anos. É morador de Colônia Faria desde o ano de 2002 e destacou logo no início da conversa 
com a equipe que a mobilização da comunidade em torno de sua identidade cultural é bastante forte. Diz que no início 
era tido como “estrangeiro em Colônia Faria”, pois não fazia parte das famílias historicamente residentes no bairro. Essa 
identidade cultural é amplamente reconhecida em toda a cidade de Colombo e faz com que haja uma mobilização 
comunitária bastante forte em torno dos interesses da comunidade, unida principalmente pelo compartilhamento de 
valores culturais comuns. 

O Vice-Presidente da AMICI se declarou contrário à implantação do projeto em pauta tanto do ponto de vista profissional, 
como engenheiro, quanto como morador da ADA. Ele não crê no projeto de engenharia previsto que segundo ele “cortaria 
Colônia Faria ao meio”, fragmentando a comunidade e prejudicando os moradores locais.  

Além disto, segundo o Sr. Sérgio, os 12 quilômetros projetados em pista dupla para o CNC desembocariam num trecho 
em pista simples na sequência, o que não resolveria o problema atual de congestionamentos no tráfego. Além disto, em 
sua opinião, compartilhada por outros membros da comunidade, o movimento pendular de quem sai de Colombo para 
trabalhar em Curitiba e volta diariamente não vai melhorar pela implantação do empreendimento porque o sentido dele é 
norte/sul enquanto o sentido do traçado proposto é leste/oeste. O Sr. Sérgio indica as Macro-Diretrizes do Plano Diretor 
do município de setembro/outubro de 2019 como argumento para sua afirmação, pois nelas já estão indicadas estas 
direções. 

De acordo com o Sr. Sérgio, o traçado ideal para implantação do Contorno Norte de Curitiba seria muito mais complexo 
e deveria partir desde a BR-277/PR para interligar à BR-116/PR, uma espécie de “rodoanel” e, portanto seria um trecho 
muito mais longo que o atualmente proposto e muito mais dispendioso, porém resolveria de fato a questão. O traçado 
previsto no projeto em estudo, seria um paliativo caro, não atenderia à demanda de desafogar o tráfego e traria um 
excesso de transtornos à comunidade sem resolver o problema regional. 

O Vice-Presidente da AMICI também sugere que para melhorar as condições atuais, tendo em vista a complexidade do 
projeto ideal, seria na sua opinião, melhor aproveitar os recursos do empreendedor para realizar melhorias no Contorno 
Norte no trecho já existente abrindo trincheiras e implantando terceiras-faixas. 

Quanto aos problemas mais relacionados ao cotidiano atual da Colônia Faria, o Sr. Sérgio citou a ausência de calçadas, 
o asfalto de má qualidade na rua principal e deficiência na drenagem urbana. Em relação ao asfaltamento da rua principal 
– Rua Presidente Faria – o entrevistado destaca o fato de que as melhorias no asfalto trouxeram como impacto o aumento 
de tráfego desviado da rodovia e com isso o aumento da circulação de caminhões, aumentando o nível de ruído na área 
que possui, além de moradias, a Igreja Nossa Senhora da Saúde, muito frequentada pela comunidade local, o cemitério 
de Colônia Faria e sede da AMICI, como destaques. 

As fotos a seguir ilustram o problema mencionado.  

Figura 50: Registros fotográficos da circulação de veículos pesados na Rua Presidente Faria (Colônia Faria). 
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5.9.1. Diagnóstico Rápido Participativo 

Uma das metodologias que seria aplicada no diagnóstico primário do meio socioeconômico prevista para este EIA, 
embora não citada no TR emitido pelo IAP, seria a realização de um Diagnóstico Rápido Participativo – DRP. 

O DRP foi agendado para ocorrer no dia 18/03/2020, das 19h às 22h, em auditório da Faculdade FAEL, localizada no 
bairro Guaraituba, município de Colombo/PR. Foram convidados a participar representantes dos bairros previstos de 
serem atravessados pelo empreendimento (Roça Grande, São Gabriel, Das Graças, Guaraituba, São Dimas, Paloma, 
Colônia Faria, Rincão e Canguiri ou Jardim Paraná). 

Contudo esta atividade não pode ser executada em função da pandemia provocada pelo novo Coronavírus Covid-19. Em 
16/03/2020 foi emitido pelo governo do Estado do Paraná o Decreto nº 4230 o qual “dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19”.  
Em seu Artigo 3º, o citado decreto determina a suspensão de eventos abertos ao público, de qualquer natureza, com 
aglomeração acima de cinquentas pessoas a partir de 16/03/2020. 

Nesse sentido, apesar de não realizado o DRP e consequente adaptação metodológica, considerou-se satisfatória a 
quantidade de entrevistas realizadas, havendo o entendimento desta equipe técnica que a participação social foi 
adequadamente representada. 

5.10. CARACTERIZAÇÃO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS E/OU QUILOMBOLAS E INDÍGENAS 

O Decreto 6.040 de 23 de março de 2007 que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais define povos e comunidades tradicionais em seu artigo 3º, parágrafo I como  

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias 
de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 
práticas gerados e transmitidos pela tradição. 

No Brasil, país de grande sociodiversidade, essas populações podem ser muito diferentes entre si, e costumam ser 
conhecidas por diversas denominações que, ora indicam sua atividade econômica mais visível, ora indicam sua origem 
étnica, ou ainda podem ser alusões aos espaços que habitam ou ainda a aspectos de sua cultura e de seu modo de vida. 
Essas populações tradicionais podem constituir comunidades de pescadores, seringueiros, babaçueiros, quebradeiras 
de coco, ribeirinhos, caiçaras e muitas outras. 

De fato, o que cada uma destas populações tradicionais tem como particularidade é uma identidade forte e distinta, uma 
história partilhada, uma memória e um território. São pessoas que compartilham laços de parentesco, compadrio ou 
vizinhança, mas, sobretudo, que dividem uma vivência histórica, uma memória coletiva e a relação com um determinado 
espaço sócio territorial que as distinguem. 

Neste diagnóstico socioeconômico para o EIA/RIMA em desenvolvimento para a implantação do Contorno Norte de 
Curitiba, foi pesquisada a existência de grupos especiais de população tradicional na área de influência do 
empreendimento, conforme as exigências do TR emitido pelo Instituto Ambiental do Paraná-IAP. 

Não foram localizadas comunidades indígenas, quilombolas ou assentamentos da reforma agrária no âmbito das Áreas 
de Influência Direta e Diretamente Afetada pela implantação do projeto. Conforme especificado pelo TR, no caso das 
comunidades quilombolas, foi emitido, em 05/05/2020, o Ofício nº 26094/2020/SR(09)PR-F4/SR(09)PR-
F/SR(09)PR/INCRA-INCRA em resposta à consulta realizada junto ao órgão e que nega existência de demanda de 
reconhecimento desse tipo de comunidade até aquela data. 

Entretanto, há uma comunidade tradicional na ADA do empreendimento, formada pelos moradores da Colônia Faria, 
município de Colombo. 

A Colônia Faria é uma comunidade formada em sua maioria por descendentes de imigrantes italianos. A comunidade 
guarda uma importância cultural significativa para o município de Colombo e região, destacando-se por sua identidade 
bem marcada e forte organização e mobilização comunitária. Há ainda em Colônia Faria a presença de construções 
históricas e uma forte associação comunitária, a AMICI (palavra italiana que significa “amigos”). 
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Figura 51: Registros fotográficos da Sede da Associação de Moradores da Colônia Faria (AMICI). 

  

Dada a sua relevância para o contexto histórico cultural da região, a pesquisa nesta comunidade para compor o EIA/RIMA 
da implantação do Contorno Norte de Curitiba foi aprofundada, cujos detalhes são apresentados no item 5.10.1 (página 
113). 

Já na Área de Influência Indireta-AII do empreendimento, formada pelos demais municípios que compreendem a Região 
Metropolitana de Curitiba, há a presença de duas comunidades indígenas, quatro comunidades quilombolas e um 
assentamento da reforma agrária, conforme se passa a descrever. 

A presença de indígenas na AII assinala-se pela Área Indígena Araça-i no município de Piraquara (distante cerca de 50 
quilômetros da capital do estado) e pela Área Indígena Kakané-Porã em Curitiba. 

A comunidade indígena Araça-i, localizada nas margens da Barragem Cayuguava, nos mananciais da serra, pertence à 
etnia Guarani e, segundo dados colhidos junto ao site da Prefeitura Municipal de Piraquara de 2018, a aldeia é composta 
por cerca de 90 índios que mantém as tradições religiosas e rituais, além de praticarem caça, a pesca e a agricultura de 
subsistência. Entretanto, sua manutenção se dá praticamente pela via da venda de artesanato, doações e subsídios 
governamentais. 

A aldeia conta com uma escola indígena e uma unidade básica de saúde. 

Figura 52: Registros fotográficos da Aldeia Araça-i – Município de Piraquara. 

  
Foto do acervo do Ministério Público do Paraná. 

Já a Área Indígena Kakané-Porã localiza-se no bairro Campo de Santana, em Curitiba e enfrenta o desafio de estar 
localizada totalmente em área urbana. A aldeia foi construída pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba-COHAB 
em 2008 e recebeu inicialmente 35 famílias indígenas das etnias guarani, xetá e Kaingang que viviam em condições 
precárias na região do Parque Cambuí, próximo a São José dos Pinhais. O projeto, no entanto, apesar da infraestrutura 
básica, não seguiu traços tradicionais de arquitetura indígena, embora as casas tenham sido dispostas em círculo. 
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O nome da aldeia significa “fruto bom da terra” no idioma Kaingang. De acordo com informações da Defensoria Pública 
do Estado do Paraná, nas 35 casas construídas na aldeia viviam 211 indígenas em 2019. Não contam com escola própria, 
estando os estudantes inseridos em escolas regulares do ensino público. 

Figura 53: Registro fotográfico da Aldeia Kakané-Porã – Curitiba. 

 
Foto do acervo do Ministério Público do Paraná. 

A presença de comunidades quilombolas no âmbito da AII foi verificada junto ao INCRA. Por força do Decreto nº 4.887, 
de 2003, o Incra é a autarquia competente, na esfera federal, pela titulação dos territórios quilombolas. As terras ocupadas 
por remanescentes das comunidades dos quilombos são aquelas utilizadas para a garantia de sua reprodução física, 
social, econômica e cultural. Como parte de uma reparação histórica, a política de regularização fundiária de Territórios 
Quilombolas é de suma importância para a dignidade e garantia da continuidade desses grupos étnicos. 

As comunidades quilombolas são definidas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA como os 
“grupos étnicos – predominantemente constituídos pela população negra rural ou urbana –, que se autodefinem a partir 
das relações específicas com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e práticas culturais 
próprias”. 

Por força do Decreto nº 4.887, de 2003, o Incra é a autarquia competente, na esfera federal, pela titulação dos territórios 
quilombolas. As terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos são aquelas utilizadas para a 
garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural. Como parte de uma reparação histórica, a política de 
regularização fundiária de Territórios Quilombolas é de suma importância para a dignidade e garantia da continuidade 
desses grupos étnicos. 

Embora haja diversas comunidades com processos abertos junto ao INCRA para reconhecimento como territórios 
remanescentes de quilombos no âmbito da AII do empreendimento, para fins desse EIA, optou-se por relacionar aqui as 
comunidades com processos já na fase mais sólida, em nome da objetividade da pesquisa e seus objetivos, uma vez que 
nenhuma das comunidades está presente na área de influência direta ou diretamente afetada pelo empreendimento.  

Assim, a tabela que se segue apresenta as quatro comunidades quilombolas identificadas na AII do empreendimento que 
já possuem portaria ou decreto de reconhecimento ou, no mínimo o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação – 
RTID já elaborado. Segundo o site do INCRA, os dados foram atualizados em janeiro de 2019. 

Tabela 97: Comunidades Quilombolas na AII. 

Nome da comunidade Município Área (ha) Nº de famílias Situação 

João Surá Adrianópolis 6.422,2171 34 Decreto DOU 

São João Adrianópolis 2.656,6476 43 RTID 

Varzeão Dr. Ulysses 7.242,8994 35 RTID 

Mamãs Cerro Azul 334.7386 42 RTID 

Fonte: INCRA – DFQ, 2019 

Também junto ao INCRA foi levantado para efeito deste diagnóstico, a existência de assentamentos da reforma agrária 
no âmbito das áreas de influência do empreendimento. Como já foi dito, não constam assentamentos desta natureza no 
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âmbito da ADA e da AID do CNC, porém foi identificado um único assentamento localizado no município de Lapa, na AII 
compreendida pela Região Metropolitana de Curitiba. 

De acordo com o painel geral dos assentamentos da reforma agrária, em Lapa encontra-se o projeto de assentamento 
Contestado, com 110 assentados. 

O Assentamento Contextado já possui 21 anos de instalação. A ocupação iniciou-se em 07 de fevereiro de 1999 quando 
40 famílias ocuparam uma área pertencente à empresa Incepa, da área de revestimentos cerâmicos, num período de 
forte repressão ao Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST no Paraná. No entanto, a iniciativa resistiu e 
atualmente, dos 2.259,6 hectares de terra agriculturável, o assentamento produz cerca de quatro toneladas de alimentos, 
possuindo cerca de 50 famílias com certificações agroecológicas organizadas através da cooperativa Terra Livre. A 
produção é comercializada através de férias, sacolões, do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA e do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar-PNAE. 

O assentamento conta com uma escola rural mantida pelo estado do Paraná e pela Prefeitura Municipal de Lapa e 
também abriga a Escola Latino-Americana de Agroecologia-ELAA, iniciativa do MST. 

Figura 54: Registros fotográficos, respectivamente, Escola Rural de Contestado e da Escola Latino Americana de 
Agroecologia de Contestado. 

  
 

5.10.1. Comunidade Colônia Faria 

Evidenciou-se durante a elaboração dos estudos ambientais a presença da comunidade Colônia Faria, cuja identidade 
italiana de ocupação do território, juntamente com indicações culturais, material e imaterial, remete à uma 
tradicionalidade, já autodeclarada pela própria comunidade. 

Nesse sentido, no intuito de caracterizar a tradicionalidade da comunidade Colônia Faria, foi realizado estudo detalhado 
que contemplou a realização de roteiros de observação, entrevistas semiestruturadas e levantamentos fotográficos e 
georreferenciados e pesquisa junto aos arquivos públicos e literatura     

Do ponto de vista teórico-metodológico, as ações realizadas em campo estiveram pautadas por uma abordagem 
dialógica, buscando evidenciar as múltiplas vozes e pontos de vista acerca da história local e do patrimônio cultural 
presentes na área pesquisada. Neste levantamento de referências histórico-culturais, priorizou-se o protagonismo dos 
atores sociais nas narrativas sobre suas práticas, as configurações histórica e atual da comunidade e seu posicionamento 
acerca da Implantação do Contorno Norte de Curitiba. 

O principal objetivo do estudo detalhado foi o de realizar o levantamento das referências histórico-culturais da Colônia 
Presidente Faria, dando protagonismo às narrativas dos moradores sobre a história, o modo de vida e a cultura locais, 
bem como evidenciar o ponto de vista deles acerca da implantação do Contorno Norte de Curitiba 

Outros objetivos do estudo detalhado foi de estabelecer uma relação de diálogo e mediação com a comunidade, a partir 
do contato inicial com a Associação de Moradores e demais atores sociais, estabelecer uma relação de diálogo e 
mediação com a comunidade, a partir do contato inicial com a Associação de Moradores e demais atores sociais, 
estabelecer uma relação de diálogo e mediação com a comunidade, a partir do contato inicial com a Associação de 
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Moradores e demais atores sociais, realizar entrevistas com moradores locais, notadamente os mais velhos da 
comunidade e os mais envolvidos em situações culturais ou de liderança comunitária, sobre as referências históricas e 
culturais, compreender a trajetória histórica e a dinâmica sociocultural que a caracteriza enquanto Comunidade 
Tradicional, localizar e georreferenciar lugares de referência da comunidade indicados pelos moradores entrevistados e 
evidenciar o posicionamento dos moradores entrevistados sobre os eventuais impactos decorrentes da implantação do 
empreendimento às suas referências culturais e ao seu modo de vida como Comunidade Tradicional. 

5.10.1.1. Imigração Italiana no Paraná 

A imigração italiana para a região sul do Brasil aconteceu em meio às transformações sociais e econômicas ocorridas na 
Europa do século XIX. Particularmente na Itália, a crise econômica, paralela ao processo de unificação nacional, criou 
um contexto no qual, durante a década de 1870, milhares de italianos em busca de novas oportunidades emigraram para 
países americanos. Porém, foi entre as décadas de 1880 e 1910 que houve o maior fluxo de italianos para o território 
brasileiro, principalmente para as regiões sul e sudeste do país.  

Esse fenômeno continuou até a década de 1920, quando o governo nacionalista de Benito Mussolini passou a controlar 
a emigração. Também, chegaram à Itália notícias das péssimas condições de trabalho e moradia em que encontravam-
se famílias italianas no Brasil. Essas informações foram divulgadas pela imprensa, fazendo com que se diminuísse 
drasticamente a vinda de italianos. Depois, com a Segunda Guerra Mundial, tendo a Itália do lado oposto ao Brasil, a 
imigração praticamente não vingou mais. 

O sonho de ser proprietário de um pedaço de terra, o desenvolvimento dos meios de transporte marítimo e o atraso da 
Itália (além da Alemanha) na corrida imperialista foram motivos para lançarem os imigrantes ao sul do Brasil. Desse modo, 
o governo imperial brasileiro incentivou a imigração europeia por várias razões: povoar a terra tida como “vazia”, pois não 
era considerada a presença de índios e caboclos; “branquear” a população, pois a elite da época temia que a população 
negra e indígena tomasse conta da identidade brasileira; e, por último, fomentar o mercado interno brasileiro (MOTTA, 
2011). 

A partir de 1820, o governo imperial passou a fazer concessões de terra para as companhias colonizadoras que se 
comprometessem a trazer colonos europeus para a região das províncias de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. 
Além de povoar o território, a política imigratória visava atender à demanda por gêneros alimentícios. Na época, as 
monoculturas da cana e do café ocupavam praticamente todas as terras férteis do nordeste e do sudeste, de modo que 
havia pouco espaço e mão de obra para a produção de subsistência (MOTTA, 2011). 

Conforme destacam Mimesse e Maschio (2008, p. 58): 

a legislação brasileira estabeleceu o tipo de imigrante que lhe interessava para ingressar 
no país: exigia um certificado de boa conduta, proibia o embarque de menores de 12 anos 
sem acompanhantes, de pessoas idosas, de indivíduos com algum tipo de deficiência e 
estava atento para a proporção de homens e mulheres solteiros. 

Também, após a Abolição da Escravatura (1888), os fazendeiros optaram pela mão de obra de origem europeia, ao invés 
de integrarem os ex-escravos ao mercado de trabalho. O próprio governo brasileiro fez campanha na Itália para atrair 
imigrantes italianos para o trabalho na lavoura brasileira. Além disso, grande parte dos italianos que migrou para o Brasil 
era de origem humilde, principalmente de regiões rurais. O Brasil passou então a ser visto como uma terra nova, repleta 
de oportunidades. 

A imigração italiana em massa no Paraná teve início em 1875. Contudo, Scarpim (2017, p. 10) coloca que:  

Antes dessa data [1875] há registros de alguns, mas eram poucos e diluídos entre outros 
grupos, como aqueles que integravam a colônia Assungui, fundada em 1860 e pertencente 
ao atual município de Cerro Azul. Antes mesmo da presença em grande quantidade de 
imigrantes italianos o Paraná foi percorrido por um viajante dessa nacionalidade. Giuseppe 
Banfi percorreu a província em 1858, poucos anos após a criação da mesma, e deixou 
registrado em seu diário as impressões sobre o espaço conhecido: sua gente, seus hábitos 
e suas impressões sobre a paisagem. 

Assim, em 1875, chega a primeira leva de imigrantes italianos, vindos de Vêneto, ao Paraná, alocados em colônias 
próximas à Paranaguá, nas regiões de Morretes e Antonina. A Colônia Alexandria, que já havia fracassado, e depois a 
Colônia Nova Itália, inaugurada em 22 de abril de 1877, tiveram muitos problemas, como terras improdutivas, isolamento 
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em decorrência da distância dos centros consumidores, insalubridade do clima, falta de conhecimento e orientação para 
superar as moléstias tropicais e as pragas da lavoura e ambição de agenciadores de imigrantes, culminando em revoltas 
e até desmandos administrativos. Isso fez com que, no ano seguinte, seus moradores a abandonassem e se transferissem 
para as regiões periféricas da capital Curitiba.  

Cabe ressaltar que, nesse período, o imigrante passou a ser visto como um elemento importante para a promoção do 
progresso econômico do país, mediante a imagem de agente de civilidade, como trabalhador honesto, além de devoto. 
Isso trouxe um certo alento às autoridades da época, pois acabou por diminuir o impacto de casos violentos 
protagonizados por imigrantes europeus. 

Além disso, 

a questão imigratória no Paraná, especialmente a vinda de colonos morigerados e laboriosos, 
já era debatida pelas autoridades provinciais desde a sua criação e foi apontada como uma 
solução para resolver os problemas relativos à baixa densidade demográfica, os chamados 
“vazios demográficos”, a carência de mão-de-obra, bem como a ausência de uma agricultura 
diversificada naquele contexto de início do processo de transição do trabalho escravo para o 
livre (SCARPIM, 2017, p. 10). 

Diante do fracasso da experiência colonizadora no litoral paranaense, especialmente na administração do governador 
Adolpho Lamenha Lins, foram instaladas várias colônias nas proximidades da capital Curitiba. “O clima mais ameno, a 
inexistência de moléstias tropicais, a existência de terrenos férteis nas proximidades da capital, bem como a facilidade 
para o escoamento dos produtos agrícolas garantiu êxito ao programa” (SCARPIM, 2017, p. 11).  

De início, o trabalho baseava-se em serviços autônomos como colonos, mas o desenvolvimento da economia cafeeira 
na região transformou os descendentes de italianos na principal fonte de mão de obra do setor. Isso levou prosperidade 
para as colônias, que se desenvolveram após os remanejamentos para a capital. Os núcleos coloniais deram origem aos 
bairros de Pilarzinho, Água Verde, Umbará e Santa Felicidade.  

O governo provincial do Paraná concedeu mais benefícios aos seus imigrantes do que o 
governo paulista. Os vênetos habitantes na província do Paraná desfrutaram da vantagem 
de uma política imigrantista calcada na preocupação de ocupação do território. Essa 
ocupação dava-se pela aquisição da pequena propriedade e consequentemente da produção 
da agricultura de subsistência (MIMESSE; MASCHIO, 2008, p. 74). 

Na Região Metropolitana de Curitiba, as maiores colônias prosperaram: Colônia Alfredo Chaves (hoje município de 
Colombo); Senador Dantas (que deu origem ao bairro curitibano Água Verde); Santa Felicidade (atual polo gastronômico 
da capital paranaense); e Colônia de Santa Maria do Tirol (localizada no município de Piraquara, na Grande Curitiba). 
Outras cidades receberam imigrantes italianos: além de municípios da Microrregião de Paranaguá (na Serra do Mar e 
litoral) e da capital, cidades da Grande Curitiba (como São José dos Pinhais, Araucária, Campo Largo, Piraquara, Cerro 
Azul e Colombo), assim como do interior, receberam significativo número de imigrantes. 

Com o fim da tutela do governo aos núcleos coloniais, suas consequentes emancipações 
possibilitaram que viessem a se tornar bairro ou vila. Assim ocorreu nesses núcleos, de 
maneira que os italianos fundaram sociedades de socorros mútuos [...] em Alfredo Chaves, 
em 1905, devido ao aparecimento das fábricas e da ampliação nas relações comerciais 
(MIMESSE; MASCHIO, 2008, p. 57). 

A colonização de terras nos arredores da cidade de Curitiba, calcada na pequena propriedade, propiciou o 
desenvolvimento da produção agrícola de gêneros alimentícios e a construção e conservação de estradas para facilitar 
seu escoamento, advindo daí a melhor comunicação entre povoados e vilas da província (MIMESSE; MASCHIO, 2008). 

As colônias dinamizaram formas de organização social, condizentes com cada grupo de imigrantes que nelas se 
estabeleceu e com a interação que esses diferentes grupos fizeram com a população brasileira. Assim, enquanto umas 
mantiveram por mais tempo uma cultura ligada a seu país de origem, outras sofreram mais rapidamente um processo de 
reelaboração com trocas culturais com a população paranaense, como foi o caso da Colônia Alfredo Chaves (MIMESSE; 
MASCHIO, 2008). 

Hábitos alimentares típicos das cidades italianas, como o consumo de vinho, milho, uva, pão, toucinho, pizza e massas, 
rapidamente se espalharam pela região sul do Brasil, além de costumes arquitetônicos, como o uso do modelo do telhado 
inclinado, e a prática da religião católica, particularmente forte nos estados sulistas.  
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Outro aspecto cultural marcante do sul, incluindo o Paraná, que o diferencia de outros agrupamentos de descendência 
italiana no mundo, é o desenvolvimento e a utilização de uma variação do dialeto vêneto, chamado talian. Falado por 
mais de meio milhão de brasileiros, o talian é disseminado diariamente por meio de publicações jornalísticas, rádios, sites 
e inclusive escolas. Além disso, é reconhecido pelo IPHAN como Referência Cultural Brasileira, fazendo parte do 
Inventário Nacional da Diversidade Linguística (INDL). 

A religiosidade foi também um fator cultural importante entre os imigrantes, tendo em vista a preocupação contínua com 
as missas, com a permanência de um padre na localidade, com a criação das irmandades e com a construção de uma 
igreja matriz que abrigasse todos os moradores em seu interior (MIMESSE; MASCHIO, 2008). 

Como se nota, a influência italiana no estado do Paraná se faz presente em praticamente todas as suas regiões, sendo 
este o estado sulista com a maior população de descendentes de italianos. 

5.10.1.2. A Italianidade em Colombo 

O que é ser italiano no contexto brasileiro? Inicialmente, cabe ressaltar que a concepção genérica de italianidade é uma 
construção recente da história. Na historicidade da vinda dos imigrantes para o sul do Brasil, tem-se genericamente a 
distinção majoritária entre alemães e italianos, além de algumas outras etnias de origem europeia. Mas é preciso lembrar 
que a própria Itália não era unificada no início desse movimento imigratório. A unificação estava em processo e o senso 
nacionalista viria posteriormente, no século XX.  

Lopes (2012) argumenta que a ideia do “italiano”, a concepção da italianidade, muda no tempo, desde que que os 
imigrantes chegaram no Brasil até os tempos atuais, passando por momentos em que é vista como traço cultural positivo 
e momentos em que é taxada como algo negativo, que deve ser escondido.  

O local onde hoje está a cidade de Colombo era nos primeiros tempos de colonização um povoado chamado Butiatumirim. 
Povoado que a partir do século XIX começou a receber imigrantes italianos, realocados das colônias Alexandria e Nova 
Itália, situadas no litoral da Província do Paraná (LOPES, 2012), criando novas colônias, principalmente entre 1878 e 
1888, conforme se vê no Quadro 1. 

Quadro 1:  Colônias Italianas em Colombo/Pr. 

Nome da Colônia  Ano de Fundação  

Colônia Alfredo Chaves  1878 

Colônia Antônio Prado (Colônia Mista)  1886 

Colônia Presidente Faria  1886 

Colônia Eufrásio Correa 1888 

O perfil desses colonos, como já referido, era correlato aos objetivos de implementação destas colônias. Diferente do 
modelo estabelecido em São Paulo, cuja intenção era fornecer mão de obra barata às fazendas monocultoras, no Paraná 
o objetivo era estabelecer uma agricultura de subsistência, tanto para povoar o território como para abastecer as demais 
regiões. Era importante então que obtivessem sucesso e fossem produtivas.  

Segundo Lopes (2012) e Zanini (2005), a noção de pertencimento e identidade que perpassou o imaginário dos diferentes 
“italianos” surge a partir do contraste com a sociedade brasileira. Por serem vistos como iguais entre si, todos “italianos”, 
passam a identificar-se com o próximo nas mesmas condições.  

A categoria genérica de italianos serviu como uma distintividade em relação aos nativos. Os brasileiros 
em geral eram tidos como “negri”. Negro era um designativo da natividade brasileira, ou seja, o “outro” 
das Américas, e não necessariamente tinha referência à cor da pele (ZANINI, 2005, p. 5). 

Conforme definem Freitas e França (2015, p. 398): 

a formação da identidade se dá num contexto de relações de reconhecimento do outro como um igual 
ou um diferente. [...] Ao organizar e dar sentido ao mundo que o cerca, o indivíduo se situa em termos 
de pertença categorial, permitindo a ele se definir, ao mesmo tempo em que define o outro. E uma vez 
associado a uma categoria ou grupo social, surge outra questão: o que significa pertencer a este 
grupo? A resposta a esta questão implica pensar nos atributos que tornam distinto o grupo que o 
indivíduo associou à sua autoimagem daqueles que ele dissociou dessa mesma autoimagem. 

Essa perspectiva aponta que a identificação de si e de pertencimento a um grupo está diretamente relacionado ao 
reconhecimento do outro; do ser o não outro, ao pertencer a este e não ao outro grupo. Esse movimento de identificação 
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e diferenciação entre os colonos, segundo Lopes (2012), ocorreu principalmente em função da religiosidade, traço comum 
entre os “italianos”, e reforçado nas igrejas, na distinção e integração com a sociedade receptora que entendia algum 
traço da cultura estranha à brasileira.  

Nessa identificação, há o necessário processo de reconhecimento das semelhanças e diferenças. Processo que pode 
levar à hostilidade, em função, segundo alguns autores como Zigmung Bauman (1999) e Hannah Arendt (2007), do 
estranhamento do desconhecido, que acaba gerando medo e, por isso, o choque com relação ao outro. Mas, pode gerar 
empatia diante das similitudes. Assim, a comum apreciação pela religiosidade católica parece ter sido um forte traço de 
diferenciação e, ao mesmo tempo, empatia que conformaram a italianidade. “A socialização dos imigrantes e 
descendentes aconteceu principalmente no espaço da igreja, onde foram fortalecidos outros laços identitários” (LOPES, 
2012, p. 26). 

Outro local de integração identitária foram as escolas, tanto as escolas em português, que ao ensinar a língua local 
permitiam a integração dos colonos com a sociedade do entorno, quanto as étnicas (italianas), onde principalmente as 
crianças já nascidas no Brasil podiam compartilhar de traços identitários comuns ao antigos, como o aprendizado da 
língua vêneta.  

Uma das duas primeiras escolas estabelecidas na região de Colombo foi empreendida pela Società Italiana Cristoforo 
Colombo. Para Lopes (2012), tal associação teve um importante papel na sociabilidade local, ajudando a encaminhar 
problemas de ordem prática, tal como assistência médica, subsídios financeiros e instrução escolar.  

As associações tiveram, portanto, um importante papel de elo entre a cultura antepassada e a que se constituía em uma 
etnicidade italiana. Após seu estabelecimento, e o fortalecimento enquanto comunidade italiana, passaram a compor 
também o cenário político local. Lopes (2012) conta que a partir de 1891 os primeiros italianos ocuparam cargos públicos 
junto à Intendência Municipal e com isso influenciaram a mudança de status da colônia à “Villa Colombo”. 

Esse processo de identificação enquanto italianos, compartilhando dinâmicas próprias e distintas dos brasileiros, passa 
por um momento de enfraquecimento a partir da década de 1930. Nesse período, os traços considerados não brasileiros 
passam a ser perseguidos pelo governo de Getúlio Vargas, que intentava a construção de uma “identidade nacional”. 

Com a intervenção nacionalizadora do Estado Novo, iniciada em 1937, as ações do governo foram 
mais radicais em relação a qualquer traço cultural que não tivesse uma procedência que fosse 
considerada brasileira. As campanhas nacionalistas tinham como intuito a criação de uma unidade 
nacional e exigiam o “abrasileiramento” entre os colonos e estrangeiros (SEYFERTH, 1997 apud 
LOPES, 2012, p. 31). 

O primeiro ato de nacionalização destinou-se à educação. Foram banidos professores “não nacionalizados” e proibido o 
ensino em outra língua que não o português (LOPES, 2012, p. 32). A campanha de nacionalização fez com que a noção 
de pertencimento a outra cultura, que não à cultura nacional, fosse associada a algo pejorativo. Zanini (2005, p. 7) diz 
que houve um período, no pós-guerra, em que os italianos silenciaram a ideia de sua italianidade. 

Passa-se então do status inicial de construção de uma identidade própria daqueles que imigraram e tinham 
origem geográfica próxima (mesmo que não compartilhassem da mesma lingua e traços culturais, mas havia uma 
identificação pela empatia no contexto da imigração, que os aproximava e os fortalecia enquanto grupo em sua 
distinção em relação ao grupo local brasileiro) para uma espécie de não-lugar. Na fase de nacionalização, a ideia de 
etnicidade que não a brasileira era rechaçada, havendo a necessidade de esconder tal identidade.  

A concepção de italianidade fica, então, por um tempo nos subterrâneos da cultura local. Isso porque não desaparece, 
mas também não pode ser dita ou vivida. Por isso também acaba havendo hiatos de memórias e seus registros, já que a 
transmissão oral, importante ferramenta de reprodução cultural, foi por muito tempo ameaçada.  

A identificação com a etnicidade italiana a partir de uma perspectiva positiva volta a acontecer apenas a partir da década 
de 1970, em função das comemorações do centenário da imigração. Para Lopes (2012), esse movimento obteve sucesso 
por ser, também, encampado por descendentes bem posicionados política e economicamente, que incentivaram a 
valorização dessas comemorações (ZINANI; SANTOS, 2007; LOPES, 2012). 

Além dos eventos do centenário da imigração, Lopes (2012) destaca, no que se refere a Colônia Presidente Faria, a 
importância do livro de Sebastião Ferrarini sobre a história da cidade de Colombo, destacando a história da colonização 
italiana, publicado em 1974.  

A reabilitação da perspectiva positiva da identificação étnica com a italianidade só vai se fortalecer a partir do final da 
década de 1990, 30 anos depois dos centenários. De acordo com Lopes (2012), ensejados pelas políticas nacionais de 
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incentivo ao desenvolvimento rural, em que um dos braços era o desenvolvimento do turismo rural de base étnica, 
remontando ao passado colonizador.  

A partir de 1990, são desenvolvidas ações consonantes à conjuntura de governo, voltadas para as bases de Bem-Estar 
Social, adotadas globalmente e que ensejaram políticas públicas de desenvolvimento do meio rural e combate ao êxodo 
rural, tais como o Pronaf, a nível federal, de valorização da agricultura familiar. Entre as iniciativas regionais, destacam-
se a criação do Circuito Italiano de Turismo Rural, a fundação da Associação Italiana Padre Alberto Casavecchia, a 
construção do Museu Municipal Cristoforo Colombo e o surgimento da Associazione Veneti nel Mondo de Colombo 
(LOPES, 2012). 

Logo, no ensejo de desenvolver as comunidades rurais, o turismo rural de base étnica teve bastante importância como 
um foco a ser investido (GEHLEN, 2004; ORTEGA, 2016; HENIG; SANTOS, 2016).  

Ao discorrer sobre turismo étnico, Grünewald (2003, p. 144) argumenta que há nos movimentos turísticos um aspecto de 
conformação de etnicidade bastante forte, que reúne elementos presentes no passado, mas também os transforma e 
atualiza.  

Trata-se, conforme perspectiva de Hall (1991a, 1991b), não mais de etnicidades acionadas contra o 
imperialismo colonial, mas de “novas etnicidades” que, sem negar essa primeira forma de alinhamento, 
emergem de forma fragmentária, com segmentações internas e, em muitos casos, não conseguindo 
operar como totalidades. São movimentos localizados de emergência de novos sujeitos sociais, novas 
etnicidades, novas comunidades em posições subalternas que tentam falar de si mesmos contra o 
mundo anônimo e impessoal das forças globalizadas presentes na diversidade do mundo pós-
moderno. A etnicidade, aí, seria o lugar ou o espaço necessário a partir do qual as pessoas falam. 

A etnicidade do colono passa a integrar o discurso e a formação de uma identidade, agora de outro lugar. Não mais 
pejorativo, mas de orgulho, trazendo a narrativa do desbravador. Para Grünewald (2003), a construção identitária num 
mundo plural permite o encontro de vários outros, sendo um movimento democrático. Nesse cenário, o resgate de 
“identidades ameaçadas” teve o papel importante de renová-las, pois a cultura é dinâmica, é criada e recriada de acordo 
com as necessidades do grupo associado. 

Assim, é importante destacar a instrumentalidade dos itens de cultura exibidos pelo grupo étnico como 
sinais diacríticos, ou seja, como suas marcas culturais (históricas, etc.) características e que os 
definem por oposição a outros grupos. É importante para os grupos étnicos portarem tais marcas e, 
quando não as possuem, muitas vezes as criam para fortalecer sua distintividade étnica. Geralmente, 
esses elementos de cultura são pensados (tratados) e operados como tradições – termo que indica 
substância constituinte de um povo, mas que, na prática, pode ser construída situacionalmente com 
vistas, inclusive, no futuro (LOPES, 2013, p. 45). 

Lopes (2013) argumenta que o Circuito Turístico Cultural fomentou a economia local através da atração de novos 
consumidores e turistas. Com isso, Colombo passou a ser caracterizada pelos traços da “cultura italiana”. Segundo 
Nitsche (2000), a temática atribuída ao Circuito de Turismo buscou destacar o que diferenciava a cidade: os traços 
imigrantes deixados pelos colonizadores italianos na cultura local, principalmente na agricultura e na produção de 
hortifrutis.  

Assim, a referência da italianidade identificada em Colombo é um traço cultural, uma referência criada e recriada 
constantemente. Se no período dos colonos a italianidade era uma identificação genérica para os imigrantes, hoje a 
italianidade está relacionada ao aspecto do desbravador europeu que colonizou o sul do Brasil e ao mesclar-se ajudou a 
construir a diversidade cultural brasileira.  

De um lugar de distinção pejorativa, a italianidade passa a ser, na atualidade, uma marca de distintividade honrosa, 
elogiosa. Mas o ponto central é que de uma maneira ou de outra, conforma a rede de significados que faz e dá sentido 
para aquela sociabilidadade, que confere importância e simbologia a determinados costumes, coisas e lugares, próprias 
de seu ser no mundo. 

5.10.1.3. Pressupostos Teóricos 

Nesse capítulo apresentam-se os pressupostos teóricos que pautaram o levantamento das referências histórico-culturais 
da Comunidade Tradicional Colônia Presidente Faria, no município de Colombo, região metropolitana de Curitiba. 
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5.10.1.3.1. AS DISPUTAS EM RELAÇÃO AO QUE É LEMBRADO E O QUE É ESQUECIDO: A TRAJETÓRIA DO PATRIMÔNIO 

CULTURAL NO BRASIL 

A imensa complexidade relativa à categoria de patrimônio cultural reside nas múltiplas definições e sentidos que a ele 
podem ser atribuídos. Sob a perspectiva histórica, é sabido que na Antiguidade Romana “patrimônio” implicava direito à 
herança – parte da esfera privada, portanto. No Renascimento, passou a significar herança pública. Foi, no entanto, com 
o advento do Estado-Nação que se vinculou a noção de patrimônio a bem público. Passa-se a considerar, assim, o 
conjunto de “[...] elementos protegidos e nomeados como bens culturais de uma nação, visando criar uma referência 
comum, uma identidade nacional” (MAGALHÃES; BRANCO; ZANON, 2009, p. 34).  

Hobsbawn (2012) diz que o patrimônio cultural passa a ser assunto de Estado, sendo a nação entendida como 
comunidade política criada, havendo, assim, grande importância na constituição de “tradições inventadas”, as quais 
seriam: 

[...] um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas; tais 
práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento a 
partir da repetição, o que implica, automaticamente, uma relação com o passado. Aliás, sempre que 
possível, tenta-se estabelecer continuidade com um passado histórico apropriado (HOBSBAWN, 
2012, p. 8). 

Nomeiam-se constituidores das identidades nacionais: hinos, bandeiras, narrativas em torno dos heróis nacionais. Quer 
dizer: a “tradição inventada” remete à coesão, à noção de identidade nacional cujo ponto central é o processo formador 
– designado monoidentificação (CUCHE, 2002). Assim, é importante perceber que, ao se constituir a nação, bens de 
caráter histórico e artístico, tradicionalmente restritos a grupos elitizados, reconfiguram-se como “bens nacionais”, e esses 
mesmos são objetos de políticas públicas de patrimonialização. Como aponta Abreu (2015, p. 67), “patrimonializar passou 
a significar um processo de escolha de determinados bens ou artefatos capazes de simbolizar ou de representar 
metaforicamente a ideia abstrata de nação e seus corolários, como a ideia de humanidade”. 

Essa busca pela identidade nacional ocorreu tanto na formação dos estados nacionais europeus como, mais tardiamente, 
nos países da América Latina. A tentativa de unificar a língua, criar datas cívicas, como Dia do Trabalho, Dia de Duque 
de Caxias, Dia de Tiradentes etc. e, ainda, a obrigatoriedade da Saudação à Bandeira e do canto do Hino Nacional, 
promovidos na Ditadura Vargas, especialmente, são alguns dos exemplos ilustrativos de monoidentificação no Brasil.  

Na trajetória da constituição da categoria de patrimônio cultural, ao percebê-lo como constitutivo da identidade nacional, 
podem-se apontar três diferentes fases. A primeira pode ser designada como fase de afirmação do patrimônio cultural, 
que coincide com o advento do Estado-Nação. A segunda compreendeu o período entre as guerras mundiais, quando se 
percebeu o uso crescente do termo ‘patrimônio’. Foi na terceira fase, contudo, de 1960 a 1980, que essa noção se 
expandiu. Nas palavras de Le Goff (1998, p. 11), “[...] se passa de um patrimônio histórico a um patrimônio social; de um 
patrimônio herdado a um patrimônio reivindicado; de um patrimônio visível, material, a um invisível, imaterial”.  

Dentro dessa perspectiva, o patrimônio cultural pode ser definido como as expressões e manifestações criadas e 
recriadas, constantemente, por certos grupos sociais, e modificados de acordo com a história e as necessidades dos que 
as vivenciam. Cada geração o modifica, no constante movimento de esquecimento e preservação. Frisa-se, pois, que 
patrimônio cultural não são apenas os bens herdados do passado, mas também, no tempo presente, os produzidos e 
ressignificados, cujo caráter “vivo” precisa ser evidenciado. Conforme Grunberg (2007, p. 5), o patrimônio cultural é 
constituído de:  

[...] artesanatos, utilização de plantas como alimentos e remédios, formas de trabalhar, plantar, cultivar 
e colher, pescar, construir moradias, meios de transporte, culinária, folguedos, expressões artísticas 
e religiosas, jogos etc. É com todo esse Patrimônio, material, imaterial, consagrado e não consagrado 
que podemos trabalhar num processo constante de conhecimento e descoberta. 

Não se pode, contudo, desconsiderar o aspecto controverso do patrimônio cultural, pois o exercício de lembrança e 
esquecimento faz-se perpassar pelo exercício de poder. Determinados grupos articulam-se e conseguem estabelecer 
agendas do que deve ser preservado, lembrado, acautelado. Como destaca Rodrigues (1996, p. 195):  

O Patrimônio não é, porém, uma representação de “todos”. [...] Hoje, embora o conceito de patrimônio 
tenha se deslocado da nação para a sociedade, esta concepção permanece como um dos traços das 
práticas preservacionistas [...] e como um fator de dissimulação das diferenças sociais e culturais. 

No Brasil, a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), em 1937, pode ser considerada 
como um marco nas políticas de preservação do patrimônio cultural em âmbito nacional. Nesse mesmo ano é promulgado 
o Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, definindo em seu Artigo 1º o patrimônio histórico e artístico nacional 
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como o “conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação seja de interesse público, quer por 
sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico”.  

É preciso conceber, portanto, o patrimônio cultural como um campo de disputas, presentes já na constituição do SPHAN, 
em cujo processo intelectuais ligados a Mário de Andrade apontaram a necessidade de valorizar bens culturais 
intangíveis, “contribuindo social e politicamente para a construção de um acervo amplo e diversificado de manifestações 
culturais”, tais como as “línguas, festas, rituais, danças, lendas, mitos, músicas, saberes, técnicas e fazeres diversificados” 
(ABREU; CHAGAS, 2009, p. 13). O que prevaleceu inicialmente, no entanto, foi a perspectiva do patrimônio 
material/monumental a serviço da formação de uma identidade nacional única. Ressalve-se ser esse o período da ditadura 
de Getúlio Vargas, cujo projeto era estruturar uma nação burocraticamente centralizada. 

Seguindo a tendência internacional, a partir da década de 1970 aconteceram modificações em relação aos significados 
de patrimônio cultural no Brasil. Nesse contexto, surgiu a noção de “referência cultural”, que colocava em pauta a 
autoridade dos técnicos na eleição de bens como patrimônio cultural, e priorizava a dimensão social dessas escolhas. 
Entendeu-se que os bens culturais não têm valor intrínseco, mas são valorizados pela competência das pessoas que os 
produzem, pelo momento histórico dos quais fazem parte ou do uso a que estão relacionados, dentre outros aspectos. 
Segundo Fonseca (2000, p. 1),  

Quando se fala em “referências culturais”, se pressupõem sujeitos para os quais essas referências façam 
sentido (referências para quem?). Essa perspectiva veio deslocar o foco dos bens – que em geral 
se impõem por sua monumentalidade, por sua riqueza, por seu “peso” material e simbólico – para a 
dinâmica de atribuição de sentidos e valores. 

Dentro desta perspectiva, o mesmo autor complementa que: 

O patrimônio cultural brasileiro não devia continuar restrito a grandes monumentos, a testemunhos da 
história ‘oficial’ cujo reconhecimento é, sobretudo, das elites, mas que devia incluir, também, 
manifestações culturais representativas para os outros grupos da sociedade brasileira – índios, 
negros, imigrantes, classes populares em geral (FONSECA, 2000, 1995, p. 1). 

Acerca das expressões culturais, essa mudança acarretou novos olhares na gestão do patrimônio, ocasionando alterações 
nas práticas de preservação vigentes até então pelo Estado Brasileiro. Passou a ser essencial a participação das 
comunidades para definir e implementar ações de salvaguarda do seu patrimônio cultural. Para tanto, contataram-se os 
mais diversos grupos sociais que produzem e transmitem determinado patrimônio, enfatizando a heterogeneidade e a 
busca de visibilidade dos grupos, tradicionalmente alijados de suas memórias.  

Segundo Fonseca (2000), essas novas relações surgidas da noção de “referência cultural”, junto ao resgate das ideias de 
Mário de Andrade, no seu anteprojeto do SPHAN, foram a base para que se concebesse o artigo definidor de patrimônio 
cultural da Constituição Federal de 1988, que apresenta os direitos à cultura e à memória como fundamentais. 

Nas discussões em torno da elaboração da Constituição de 1988, movimentos sociais ligados à valorização da cultura 
fizeram-se presentes, resultando na ênfase, em seu texto final, da necessidade de direito à cultura, bem como a de sua 
preservação. Em seus artigos 215 e 216 apontam-se a cultura como direito e o patrimônio cultural como representação 
da cultura. O Artigo 215 assim assevera: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 
fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”.  

Já o artigo 216 dispõe que: 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  

I – as formas de expressão;  

II – os modos de criar, fazer e viver;  

III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais;  

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico.  
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Queiroz (2014) defende que os direitos culturais estão vinculados à dignidade da pessoa humana, e que por estarem na 
Constituição Federal – elencados como direito fundamental –, devem ter aplicabilidade imediata. Nesse sentido, o poder 
público deve promover o foralecimento desses direitos.  

5.10.1.3.2. REFERÊNCIAS CULTURAIS 

Conforme aponta o Manual do Inventário Nacional de Referências Culturais (IPHAN, 2000, p. 14). 

Falar em referências culturais […] significa, pois, dirigir o olhar para representações que configuram 
uma “identidade” da região para seus habitantes, e que remetem à paisagem, às edificações e objetos, 
aos “fazeres” e “saberes”, às crenças, hábitos, etc. 

Referências culturais não se constituem, portanto, em objetos considerados em si mesmos, 
intrinsicamente valiosos, nem apreender referências significa apenas armazenar bens ou informações. 
Ao identificarem determinados elementos como particularmente significativos, os grupos sociais 
operam uma ressemantização desses elementos, relacionando-os a uma representação coletiva, a 
que cada membro do grupo de algum modo se identifica. 

A referência cultural, assim, está atrelada ao que o grupo social em questão indica como sendo alusivo à sua cultura, à 
sua identidade. Esses indicadores, esses referenciais podem estar relacionados a saberes, celebrações, lugares, formas 
de expressão e tudo o mais que conformem a identificação local.  

Nessa perspectiva, coloca-se o referente, ou os atores sociais, como centrais no processo de identificação e definição de 
suas referências culturais. Uma perspectiva dialógica em que o resultado da pesquisa surge da interlocução entre 
pesquisador e grupos sociais.  

A consideração fundamental da participação dos atores sociais na identificação e formulação das referências culturais 
significa o diálogo entre pesquisador e ator, construindo uma relação de entendimento mútuo, pois sabe-se, com base 
nos estudos linguísticos, que comunicar aquilo que se quer dizer é algo complexo e que não depende apenas da vontade 
inicial do comunicante.  

Silva (2010), ao discutir sobre o contextualismo linguístico e a importância desse debate para a análise histórica, chama 
atenção para a teoria dos atos de fala, precisamente no fato de que a intencionalidade do comunicante não é refletida 
necessariamente e nem diretamente ao comunicado. Há que se considerar as variáveis envolvidas no ato da 
comunicação, tais como a intencionalidade do comunicante, o que ele está fazendo ao comunicar-se, o conteúdo mesmo 
da fala, o contexto compartilhado entre comunicante e comunicado e como o comunicado interpreta a mensagem 
comunicada. Sendo este um processo complexo e que deve ser levado em consideração nos processos de interação 
social e produção de conhecimento. Em seu Manual do Inventário Nacional de Referências Culturais, o IPHAN (2000) 
enfatiza essa problemática como importante para se obter o resultado almejado.  

Para o lingüista Roman Jakobson, (1963:209-248) quando um enunciado é compreendido sem 
ambigüidade – como, por exemplo, quando digo “hoje é dia 11 de fevereiro” – predomina a função 
referencial da comunicação. Mas essa univocidade e essa clareza não derivam, para Jakobson, de 
uma relação entre palavra e realidade externa, e sim do domínio, pelos interlocutores, dos mesmos 
códigos lingüísticos e das mesmas convenções e significações cristalizadas. Por exemplo, se a 
mesma informação fosse formulada em russo, ou se a mesma idéia – falar do tempo presente – fosse 
transmitida com base em outro calendário, possivelmente não se realizaria a comunicação, pelo 
menos para o mesmo auditório. Logo, o fato de se compartilhar um universo de significações – ou de 
“referências” – propicia a comunicação, e, simbolicamente, a coesão entre diferentes sujeitos (IPHAN, 
2000, p. 13). 

Nesse processo de comunicação, de interlocução, entre pesquisador e atores socais na construção do conhecimento, 
deve-se estar atento a uma perspectiva dialógica, para que os envolvidos consigam compreender e alcançar os 
significados compartilhados na interação.  

Ter em mente a complexidade da comunicação e a clareza sobre a centralidade do papel dos atores sociais nos processos 
de identificação de suas referências culturais deve estar associado à compreensão de que tais referenciais não estão 
presentes apenas em edificações imóveis. Que os valores culturais não se resumem ao valor concretizado em um artefato 
físico; que existem os aspectos imateriais, simbólicos das referências culturais e que não há hierarquia entre elas.  

Ao se incluir nesse conhecimento a identificação de “referências culturais”, deseja-se que, nessa 
intervenção, seja levada em conta não apenas a consideração do valor histórico e artístico dos bens. 
[...] Pois, do ponto de vista da cultura, considerar apenas a concentração, em uma determinada área, 
de um número significativo de monumentos excepcionais, de algum modo a “desvitaliza”, uma vez que 
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se deixa, assim, de apreender em toda a sua complexidade, a dinâmica de ocupação e de uso daquele 
espaço. [...] Trata-se de levar em conta um ambiente, que não se constitui apenas de natureza – 
vegetação, relevo, rios e lagos, fauna e flora, etc. – e de um conjunto de construções, mas sobretudo 
de um processo cultural – ou seja, a maneira como determinados sujeitos ocupam esse solo, utilizam 
e valorizam os recursos existentes, como constroem sua história, como produzem edificações e 
objetos, conhecimentos, usos e costumes (IPHAN, 2000, p. 14).  

Quando se fala em referência cultural, deve-se ter em mente que a noção de cultura é o central aqui. Entende-se que a 
cultura, tal qual estabelece Geertz (1989), é uma teia de significados tecida pelos próprios atores que a vivenciam. Essa 
teia orienta a sociabilidade humana. Ela é o que guia a relação do indivíduo com a coletividade; o que os identifica.  

5.10.1.3.3. COMUNIDADES TRADICIONAIS  

No âmbito do Estado brasileiro, as políticas públicas ligadas aos Povos e Comunidades Tradicionais tiveram como marco 
a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada em 1989, que trata dos direitos dos povos 
indígenas e tribais no mundo. 

No Brasil, estes povos e comunidades passaram a integrar a agenda do governo federal, em 2007, por meio do Decreto 
6.040, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), 
sob a coordenação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) da Presidência da República. 

Conforme este Decreto (BRASIL, 2007), os povos e comunidades tradicionais são definidos como:  

grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias 
de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 
práticas gerados e transmitidos por tradição. 

Com base nessa definição, de âmbito legal, pode-se inferir que os povos e comunidades tradicionais tem uma íntima 
ligação com o território que habitam, seja de modo permanente ou temporário, constituindo-se em um elemento essencial 
de sua cosmologia. Nesse sentido, a ideia de território leva em conta, sobretudo, o modo de vida da comunidade e não 
necessariamente a fronteira geopolítica que a delimita. 

Contudo, tal reconhecimento formal não é suficiente para que o conjunto da sociedade nacional modifique seu olhar para 
estes segmentos da população. Não enxergamos para além do que conhecemos e frequentemente é neste “não-lugar” 
onde se encontram os povos e comunidades tradicionais, que estão fora do nosso campo de visão e não são alcançados 
pela nossa capacidade de intervenção. Dessa maneira, para amparar legalmente tais comunidades, foi promulgada no 
Paraná, em 2012, a Lei Estadual 17.425, que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Povos Indígenas e 
Comunidades Tradicionais do Estado do Paraná (CPICT/PR). 

Fica assim o desafio de reconhecer a riqueza cultural que constitui o contexto das comunidades tradicionais, mais 
especificamente da Colônia Presidente Faria, de base cultural italiana. Fundada em 1886 pelo então presidente da 
Província do Paraná, Dr. Joaquim de Almeida Faria Sobrinho, a Colônia Presidente Faria (nome alusivo ao referido 
presidente) foi inaugurada no dia 21 de agosto de 1887. Suas terras foram adquiridas junto ao Senhor Albino Gonsalves 
Guimarães, proprietário da fazenda Canguiri, pelo governo provincial (FERRARINI, 1992). Sua população era formada 
principalmente por imigrantes vênetos, do Norte da Itália, que fizeram a economia local e ajudaram a formar o município 
de Colombo.  

O idioma vêneto, ou talian, trazido pelos colonizadores italianos, ainda hoje é falado tanto em Colombo quanto na Colônia 
Presidente Faria.  

Segundo Cavinato (2016, online),  

o talian é uma variante dentro do vêneto. Como qualquer dialeto, o vêneto falado na Itália muda de 
cidade para cidade, por causa do sotaque, dos costumes, de sinônimos que diferem. A mesma coisa 
aconteceu aqui no Brasil com a imigração. O talian falado em Colombo tem muito a ver com o vêneto 
italiano, quase 100%. [...] Colombo tem o “vêneto puro”. As diferenças, lógico, também ocorreram 
pelo contato com o português-brasileiro. O brazilian, como chamam. Algumas palavras cresceram 
num contexto português, não num contexto italiano. Além disso, não existe um jeito certo ou errado, 
existem jeitos de expressar esse dialeto. 

De acordo com o IPHAN (2014, online),  

o Talian é utilizado por uma parte da comunidade de imigração italiana, na Região Sul do Brasil [...]. 
A língua é falada desde que os italianos começaram a chegar ao país, no final do século XIX. Há 
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municípios desses estados nos quais o Talian é língua co-oficial. Ou seja, detém relevância tanto 
quanto a língua portuguesa. 

Junto com o Asurini do Trocará e o Guarani Mbyá, o talian foi uma das primeiras línguas reconhecidas como Referência 
Cultural Brasileira pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), passando a fazer parte do Inventário 
Nacional da Diversidade Linguística (INDL), conforme dispõe o Decreto nº 7.387/2010. 

5.10.1.4. Procedimentos Metodológicos 

A metodologia utilizada foi concebida a partir da perspectiva antropológica proposta por Roberto Cardoso de Oliveira 
(1998) sobre o olhar antropológico, com foco no trabalho de campo. Segundo Cardoso de Oliveira (1998), o sucesso dos 
resultados alcançados em campo está ligado ao trabalho prévio realizado em escritório, de conhecer o máximo possível 
sobre a cultura estudada. Isso porque ao compreender os aspectos envolvidos, as estruturas, os fatos e artefatos 
considerados importantes e conhecer um pouco sobre a cosmologia envolvida, o olhar do pesquisador estará mais atento 
às informações relevantes para seus objetivos. Entende-se que esse é um aspecto que torna a pesquisa mais eficiente e 
coerente com os objetivos intentados.  

Esse processo envolve então a pesquisa que se incia antes mesmo da realização do campo, no levantamento 
bibliográfico. Em escritório, nesse pré-campo, foram feitas revisões bibliográficas e em bancos de dados sobre a 
historicidade e etnicidade relacionadas à imigração italiana no sul do país a partir do século XIX, para compreender o 
desenvolvimento histórico e principais elementos culturais a ela relacionados. Assim, foram realizados acessos a portais, 
blogs, sites, páginas de universidades presentes ou relacionadas à região, utilizando termos de busca associados à 
cultura, à história e às tradições locais.  

Já com algumas das informações de pré-campo encaminhadas, e considerando a forte organização social da 
comunidade, realizou-se reunião prévia com os moradores no dia 23 de janeiro de 2020. Destaca-se a relevante 
colaboração da Associação de Moradores da Colônia Faria (AMICI), na pessoa de seu então presidente, Sr. 
Henrique Strapasson, e das moradoras Dona Carmem Ceccon e Dona Maria Sueli, professoras aposentadas e que 
participam ativamente da vida comunitária, sobretudo das atividades em torno da Paróquia Nossa Senhora da Saúde. 
Depois da reunião, Dona Carmen disponibilizou uma série de contatos de pessoas que poderiam ser entrevistadas pelos 
moradores, abrindo, assim, o caminho para que o trabalho de campo pudesse ser efetivado. 

Logo, agendou-se as entrevistas com antecedência de 15 dias para que os interlocutores tivessem tempo de se organizar. 
Ao todo, foram entrevistadas 24 pessoas, sendo que as entrevistas ocorreram de maneira individual, em dupla ou em 
pequenos grupos, de acordo com a preferência dos entrevistados. 

Partindo da primeira reunião, seguiu-se o método designado por Biernarcki e Waldorf (1981) como Snowball (Bola de 
Neve). Nessa metodologia, iniciou-se a pesquisa por atores-chaves, chamados de ‘sementes’, por viverem e conhecerem 
a região e por estarem envolvidos em seu cenário cultural. Esses interlocutores locais indicaram outros interlocutores, 
criando, assim, uma rede de conhecidos dentro das atividades de campo. 

A pesquisa de campo deu-se entre os dias 09 e 13 de março de 2020. A equipe de pesquisadores de campo foi composta 
pelo antropólogo e historiador Josiel dos Santos e pela comunicadora social Miriam Raquel Oliveira. A estratégia foi 
realizar entrevistas semiestruturadas e roteiros de observação, além de conversas oportunísticas.  

Os roteiros para entrevistas semiestruturadas, segundo May (2004), permitem ao entrevistado responder perguntas 
dentro da sua própria estrutura de referência. Isso também facilita ao pesquisador o acesso a uma gama de informações, 
enquanto dá liberdade ao entrevistado não só de que discorra sobre os temas elencados pela equipe, mas que se abram 
novas perspectivas. Logo, julga-se importante dar voz aos atores, compreendendo que os entrevistados não são apenas 
“informantes”, mas pessoas que vivenciam e interpretam a sua experiência cultural.  

Ao se proceder às entrevistas, parte-se do pressuposto de que o essencial neste tipo de pesquisa é ouvir como os 
entrevistados experienciam a memória, as práticas culturais e as dinâmicas socioculturais presentes em sua comunidade, 
de maneira interligada. Fundamental nesta abordagem é o protagonismo do processo dialógico, oportuno para imprimir 
amplitude às narrativas em torno do tema. 

Portanto, as atividades de campo foram orientadas no sentido de promover o máximo possível uma aproximação às 
perspectivas da comunidade em relação às suas referências culturais e ao seu modo de vida e sociabilidade dentro da 
dinâmica de uma Comunidade Tradicional. Assim, buscou-se mapear os marcos identitários dos grupos e indivíduos, que 
os compõem como comunidade, tais como o histórico de constituição, as relações de vizinhança e de parceria, os espaços 
culturais e de sociabilidade, celebrações, etc. 
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Foi realizado, ainda, o registro fotográfico e o levantamento georreferenciado de lugares de relevância para a história e a 
cultura locais indicados pelos próprios moradores. 

Além das atividades descritas acima, a equipe também esteve no Museu Municipal Cristóforo Colombo e na Biblioteca 
Pública Municipal Rui Barbosa, ambos em Colombo/PR, a fim de levantar informações e materiais sobre o objeto da 
pesquisa. 

Como resultado destas interlocuções, o Gestor do Museu Municipal Cristóforo Colombo, Sr. Fábio Luiz Machioski, que é 
pesquisador da história local, dissertou acerca de suas pesquisas e indicou uma série de fontes bibliográficas que 
poderiam complementar o estudo. Na Biblioteca Municipal, por sua vez, foi possível entrar em contato com os livros que 
versam sobre a história de Colombo e, em específico, da história da Colônia Presidente Faria (sobretudo as pesquisas 
realizadas por Sebastião Ferrarini, historiador e professor da Universidade Católica do Paraná, oriundo da comunidade 
de Colônia Presidente Faria). Dentre as referidas obras, citam-se: 

• Presidente Faria (1969); 

• Colombo: centenário da imigração Italiana (1979);  

• O Município de Colombo (1992); e  

• Gente que preza sua gente (2002). 

No pós-campo realizou-se a sistematização e análise das informações obtidas. Essa análise subsidiou a consolidação 
deste relatório. 

5.10.1.5. Resultados 

Apresenta-se, a seguir, os resultados obtidos a partir das entrevistas com diferentes atores sociais, previamente 
identificados por meio de articulações com os moradores estabelecidas a partir da reunião prévia realizada com a 
comunidade no dia 23 de janeiro de 2020. Na referida reunião pôde-se iniciar o diálogo com alguns moradores e começar 
a compreender tanto sua sociabilidade como sua opinião sobre o empreendimento. Foi esclarecido na reunião e depois 
durante as entrevistas o objetivo da pesquisa que resulta neste relatório, a saber, o da captação de informações sobre 
suas referências histórico-culturais e sua percepção sobre o empreendimento. O Quadro 2 indica a relação das pessoas 
que foram entrevistadas. Já a Figura 55 aponta os locais onde foram realizadas as entrevistas. sistematiza as informações 
dos interlocutores, sua posição na comunidade e as datas das entrevistas. 

Quadro 2: Informações das Entrevistas em Campo. 

N Nome Posição na comunidade Data 

1 Helena Mocelin Moradora 

09/03/20 
2 Carmem Mocelin Ceccon Moradora e professora aposentada 

4 Sandra Coradin Moradora 

5 João Mocelin Morador 

6 Patrícia Gueno Catapan Moradora e professora 

09/03/20 7 Alcides Zeferino Gueno Morador 

8 Gema da Luz Ferrarini Gueno Moradora 

9 Delício Coradin Morador 
10/03/20 

10 Edson Luiz Coradin Morador 

11 Divanir Milani Moradora 
10/03/20 

12 Cecília Cercal Moradora 

13 Gema Strapasson Lunardon Moradora 10/03/20 

14 Angela Maria Mocelin Gueno Moradora 
10/03/20 

15 Ivo Gueno Morador 

16 Ilda Mocelin Moradora e professora aposentada 
11/03/20 

17 Janete Maria Coradin Moradora 

18 Maria Sueli Cordeiro Coradin Moradora e professor aposentada 12/03/20 
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N Nome Posição na comunidade Data 

19 Maria Hilda Taverna Moradora 

12/03/20 20 João Félix Taverna Morador 

21 Irajá Álvaro Taverna Morador 

22 Margarida Canestraro Moradora 
12/03/20 

23 Zildo Canestraro Moradora 

24 José Rogério Milani Morador e pesquisador da história local 
12/03/20 

25 Patrícia Coradin Moradora 

Figura 55: Locais de Realização das Entrevistas. 

 

As entrevistas (Figura 56 a Figura 66) seguiram um roteiro semiestruturado que levou em consideração os conceitos, 
categorias e perspectivas já mencionadas relacionadas à concepção de referências culturais, como o conceito de 
comunidade tradicional, identidade e etnicidade. Tomou-se como pontos centrais de observação, conforme esboçado já 
pela literatura pré-existente, a religiosidade, a sociabilidade, a língua e o sentimento de pertencimento ao local. 

Figura 56: Registros fotográficos da entrevista com Helena Mocelin, Carmem Mocelin Ceccon, Sandra Coradin e João 
Mocelin. 
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Figura 57: Registros fotográficos do final da entrevista com Alcides Gueno, Gema Gueno e Patrícia Gueno. 

 

Figura 58: Registros fotográficos da entrevista com Delício Coradin e Edson Luiz Coradin. 

 

Figura 59: Registros fotográficos da entrevista com Cecília Cercal e Divanir Milani. 
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Figura 60: Registros fotográficos da entrevista com Gema Strapasson Lunardon. 

 

Figura 61: Registros fotográficos da entrevista com Angela Maria Mocelin Gueno e Ivo Gueno. 

 

Figura 62: Registros fotográficos da entrevista com Ilda Mocelin e Janete Maria Coradin. 
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Figura 63: Registros fotográficos da entrevista com Maria Sueli Cordeiro Coradin. 

 

Figura 64: Registros fotográficos da entrevista com Maria Hilda Taverna, João Félix Taverna e Irajá Álvaro Taverna. 

 

Figura 65: Registros fotográficos da entrevista com Margarida Canestraro e Zildo Canestraro. 
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Figura 66: Registros fotográficos da entrevista com José Rogério Milani, Patrícia Coradin e Angela Maria Mocelin Gueno. 

 

As informações levantadas durante as entrevistas foram organizadas em quatro eixos norteadores da descrição e da 
análise, quais sejam: os aspectos históricos, os aspectos econômicos, os aspectos socioculturais e os lugares de memória 
e espaços de sociabilidade. Considera-se que todos estão imbricados, mas entende-se que heuristicamente sua 
exposição desta maneira permite uma melhor indicação do que se pretende ressaltar como referenciais culturais próprios 
da Colônia Presidente Faria. 

5.10.1.5.1. ASPECTOS HISTÓRICOS 

Neste item pretende-se dar voz às memórias dos interlocutores com relação à formação da Colônia Presidente Faria, 
pondo em relevo fatores que se destacaram em suas falas, como as dificuldades encontradas pelos pioneiros em sua 
chegada, o desenvolvimento da organização comunitária e histórias lembradas desse contexto. 

5.10.1.5.1.1. Travessia e Chegada 

Destaca-se, em primeiro lugar, que nas narrativas fica evidente o sentimento de admiração para com os antepassados, 
que quando chegaram em terras brasileiras “iniciaram do zero”, desde o desmate dos terrenos, a descoberta do quê e de 
como plantar, as construções das casas e da igreja. Característica também lembrada por Paulo Pinheiro Machado (2020), 
em seu relato sobre “o campesinato imigrante”, onde comenta acerca de cartas trocadas pelos imigrantes e seus 
conhecidos e familiares, que ainda viviam na Itália, mas tinham planos de também emigrarem ao Brasil.  

Os relatos captados pela equipe evidenciaram um hiato de informações, causado, muito provavelmente, pelo contexto da 
Segunda Guerra Mundial e do nacionalismo varguista, em que os imigrantes não podiam falar sua língua originária, o 
vêneto (em sua maioria), e deveriam se “integrar” à cultura nacional. As campanhas nacionalistas tinham como intuito a 
criação de uma unidade nacional e exigiam o “abrasileiramento” entre colonos e estrangeiros (LOPES, 2012, p. 31). Lopes 
(2012) relata, ainda, que a campanha de nacionalização fez com que a noção de pertencimento a outra cultura que não 
fosse à cultura nacional fosse associada a algo pejorativo, estigma que perdurou pelo menos até 1945, com o fim da 
guerra. Zanini (2005) reforça essa constatação, afirmando que no período do pós-guerra os italianos silenciaram a ideia 
de sua italianidade por um longo tempo. 

Nas lembranças sobre os antepassados, predominam os relatos a respeito das dificuldades da travessia do Oceano 
Atlântico, o medo de morrerem ou perderem alguém no trajeto, a importância da fé católica como um dos pilares de sua 
esperança em dias melhores e as adversidades encontradas ao chegarem nas novas terras, ainda no litoral e no 
deslocamento serra acima, até se estabelecerem no planalto de Curitiba.  

Isso fica ressaltado nas falas do sr. Alcides e da sra. Gema Gueno. Ambos com cerca de 80 anos, relatam que seus 
bisavôs e bisavós que vieram da Itália eram quem contavam as histórias da travessia. Explicam que seus bisavôs e 
bisavós não foram direto para a Colônia Presidente Faria, foram “mandados” primeiramente para o litoral, em Morretes, 
e só depois realocados para terras com condições de plantio mais semelhantes às que tinham na Itália. Seus avós, 
contudo, estiveram entre os primeiros a chegarem na Colônia. 

Também o sr. Delício Coradin conta que quando seu avô chegou ao Brasil se instalou em Morretes. A sra. Gema 
Lunardon, por sua vez, cujos tataravós vieram da Itália, diz que sua avó veio de São José dos Pinhais. A mãe da “nona” 
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é que viera da Itália. A sra. Gema Lunardon veio para a Colônia Presidente Faria quando se casou. Já o pai do seu sogro, 
que é da família Lunardon, veio da Itália e foi uma das famílias que receberam lotes na região. 

Rogério Milani, um dos moradores entrevistados, que estuda a história local, explica que a formação da Colônia 
Presidente Faria começa na Itália, desde a saída dos imigrantes da Europa. Diz que normalmente vinha alguém primeiro, 
para conhecer os locais e as condições e depois mandava vir os irmãos, cunhados e outros familiares, já dando 
informações sobre a melhor maneira de realizar a viagem e como proceder na chegado ao Brasil. Novamente, vê-se uma 
correlação com o que coloca Paulo Pinheiro Machado (2020) sobre as correspondências entre os imigrantes e seus 
compatrícios. Por esse motivo, há muita relação entre colônias, como a Colônia Presidente Faria com a Colônia Santa 
Felicidade, por exemplo, inclusive com vários casamentos unindo famílias de ambas as localidades. 

Os casamentos, além de reforçar a sociabilidade entre as famílias, serviam como mecanismos de distribuição de terras 
e também era uma forma de manutenção de uma certa identidade entre elas, tendo em vista que as pessoas se casam 
entre as mesmas famílias desde os primeiros tempos.  

Figura 67: Imagem de celebração de casamento - 1933. Gentilmente disponibilizada por Rogério Milani. 

 

Os imigrantes desciam em Paranaguá, se hospedavam em Morretes e muitos fugiam e não queriam esperar para ver o 
que iria acontecer (FERRARINI, 1992, p. 63; TOSIN, 2013, p. 24). Os primeiros chegaram na região em 1886, sendo que 
a inauguração da Colônia foi oficializada em 1887 (FERRARINI, 2002, p. 161). A Colônia foi-se construindo aos poucos, 
não chegaram todos de uma vez só. Eram 50 lotes de 4 alqueires. Os primeiros lotes foram distribuídos para 50 famílias 
e o Lote 51 ficou para a igreja, conforme se observa na distribuição dos lotes registrada por Ferrarini (2000). 
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Figura 68: Planta da Colônia Presidente Faria -1933.  

 
Fonte: CONSILIU, 2011. 
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Não se adaptando em Morretes, os colonos mobilizaram-se por sua transferência. Esse movimento de chegada e pouca 
permanência no litoral, logo subindo a serra, também é destacado pela pesquisadora Rafaela Strapasson Tosin (2013, p. 
25), que, analisando os registros do Arquivo Público do Paraná, evidenciou que os imigrantes que formariam a Colônia 
Alfredo Chaves (que daria origem ao município de Colombo) aportaram em Paranaguá em 1877, sendo logo transferidos 
para Morretes. No ano seguinte, “após se recusarem a se estabelecer na Colônia Novo Tirol em Piraquara, esses 
imigrantes, liderados pelo Padre Ângelo Cavalli, foram transferidos finalmente para a região de Colombo em 1878, assim 
que o rancho (chamado de Barracão de Butiatumirin), que os abrigaria temporariamente, ficou pronto”. 

Ainda sobre a travessia, a sra. Gema Gueno fala que seus “bisos” (como chama os bisavós) contavam histórias sobre 
como era difícil. Dona Gema mostra uma imagem de Santo Antônio que “ele [seu bisavô] trouxe enroladinho e segurando” 
no navio. Contavam que alguns filhos também morreram na travessia e foram jogados ao mar. Seu pai era originário de 
Veneza e sua mãe de Mântua. Não chegou a conhecer seu bisavô materno, só o paterno. Mas sua mãe contava muitas 
histórias e dizia que seus antepassados sofreram muito quando chegaram no Brasil, pois a terra não era fértil.  

Dona Cecília Cercal, também sobre as dificuldades de adaptação dos imigrantes, fala que o pedaço de terra dado pelo 
Presidente da Colônia, o Presidente Faria, que dá nome ao bairro, “era só o pedaço de chão para desbravar”. Os antigos 
tiveram que começar do zero, para então iniciar as plantações. Fala que sua avó, que também se chamava Cecília, é 
quem veio da Itália. Contava muitas histórias. Veio no barco com dois filhos, sendo que um “ganhou no vapor”, como ela 
chamava o navio. Levaram 3 meses para cruzar o mar. O maior medo dela é que alguém “dos seus” morresse, pois 
jogavam ao mar os mortos e ela não queria que isso acontecesse, queria poder sepultar seus entes.  

5.10.1.5.1.2. Lembranças da constituição da comunidade 

O senso de comunidade é bastante forte entre os entrevistados. E a ideia de que se teve um intenso e desgastante 
trabalho para o desbravamento da região e a construção coletiva das edificações, bem como o enfrentamento coletivo 
das intempéries, está fortemente presente nas memórias e ajuda a construir a identidade local ainda hoje.  

A construção do núcleo da comunidade, em torno da igreja, ajudou a edificar uma referência social e econômica, já que 
lá também estavam o armazém e a cancha de bocha. O primeiro traço de referência comum, então, aparece nos discursos 
fortemente atrelados ao trabalho, tanto na plantação como na construção coletiva da comunidade. Conforme coloca o 
historiador Fábio Machioski (2017, p. 94): 

Para os italianos instalados nas colônias agrícolas do meio rural, que na maioria eram camponeses 
oriundos de pequenas localidades da região do Vêneto, a vida social girava em torno da religião 
católica e a privada se baseava no trabalho familiar. 

Isso vai ao encontro do observando em campo, a partir das reminiscências dos entrevistados, ao ressaltarem o caráter 
fortemente religioso e comunitário dos pioneiros como um dos pilares que ajudaram na constituição e reprodução da vida 
em comunidade. 

5.10.1.5.1.2.1. “Tutti contadini” 

Rogério Milani conta que a colônia foi-se construindo. A partir da primeira geração, as terras eram obtidas ou por 
casamento ou por compra e venda. A economia naquela época era “tutti contadini”, ou seja, todos agricultores, que vieram 
justamente porque sabiam trabalhar a terra. A maioria deles era agricultor de profissão. Talvez por isso a escolha do 
destino como agricultores no que se estava construindo como o chamado cinturão verde de Curitiba, através do 
estabelecimento das colônias. 

A historiografia aponta que a colonização no sul do Brasil tinha o caráter de abastecimento baseado na pequena 
propriedade, diferente do modelo adotado em São Paulo, que era mais voltado à venda individual da mão de obra. Isso 
é observado em depoimentos como os do sr. Alcides e de dona Gema Gueno, que dizem que seus antepassados 
ganharam um pedaço de terra para morar e plantar. Os primeiros tempos foram difíceis, pois precisavam abrir terreno, 
derrubar árvores, cortar mato. Além de plantar, tinham como atividade complementar a coleta da paina, uma espécie de 
fibra proveniente da paineira, semelhante ao algodão, que se utilizava para fazer travesseiros e acolchoados, e a coleta 
da erva-mate. 

Sua renda nessa época era principalmente da erva-mate, da lenha e de madeiras que vendiam. Depois, com os terrenos 
mais preparados, começaram a plantar batata-doce, aipim, milho, feijão, abóbora, “coisas de comer”, diz seu Alcides 
Gueno. Também criavam porco, vaca e outros animais. Dona Gema Gueno conta que, quando era pequena, ajudava sua 
mãe a debulhar o milho – “que fazia bexiga nas mãos” – e levar sacos de milho na casa de seu avô, “pai de papai”, que 
tinha um moinho para fazer o fubá e com ele a polenta. Dona Gema Lunardon fala que inicialmente plantavam 
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predominantemente milho. Diz que a família sempre plantou. Ela mesmo, depois de casada, continuou a plantar o milho 
e o feijão. Tinha-se criação de vaca, de porco, de galinha.  

Sobre os tempos iniciais, em relatório de 1886 sobre a produtividade da Colônia, o Dr. Faria Sobrinho, então Presidente 
da Província do Paraná, descreve que “contam os produtos: centeio, vinho, milho, batatas, feijão, cevada, galináceos” 
(FERRARINI, 1992, p. 366). 

Figura 69: Visão parcial da Colônia Presidente faria em 1951. Imagem gentilmente disponibilizada por Rogério Milani.  

 

Vê-se na Figura 69, captada em 1951, que a comunidade apresentava baixa concentração de edificações. Antigamente 
era muito difícil de se locomover da Colônia Presidente Faria para o centro de Colombo ou para Curitiba, pois as estradas 
eram muito ruins. Hoje já é mais fácil, contam os moradores, pois, em alguns locais, o ônibus até passa em frente de 
casa em horários frequentes, além das facilidades trazidas pela popularização dos automóveis. 

O sr. Zildo Canestraro diz que a família sempre trabalhou na roça. Conta que começou a trabalhar aos 12 anos na lavoura. 
Plantava-se milho, feijão, batata-doce, mandioca, horta; também criavam porco, galinha, vaca. Tudo para consumo 
próprio. Vendia-se apenas aquilo que excedia. Mostra as terras ao redor e diz que tudo o que se vê era lavoura. Isso 
também é confirmado pelos srs. João Mocelin e João Taverna, que contam que, além de plantar para o consumo próprio, 
também comercializavam. Atualmente o cultivo para a venda é mais reduzido, mas ainda permanece em alguns locais 
da comunidade, como é o caso do sr. João Mocelin, que mantém o cultivo de hortelã para a venda e outros cultivares 
para o consumo (Figura 70). 
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Figura 70: Registros fotográficos do cultivo de hortelã e de milho do sr. João Mocelin.  

  

Observa-se, portanto, que a história da comunidade esteve em grande parte ligada com a agricultura de pequena escala, 
desde a origem dos pioneiros, passando pelo estabelecimento e consolidação na Colônia Presidente Faria, até os tempos 
mais recentes. O trabalho com a terra, a organização da vida social e do espaço em torno das atividades agrícolas e 
pecuárias é um elemento marcante na história da comunidade, estando fortemente presente nas memórias dos 
entrevistados ao relatarem os “tempos antigos”. Embora as gerações mais novas se desloquem para Colombo, Curitiba 
ou outras cidades do entorno para trabalhar, observa-se que as características rurais ainda estão presentes, seja no 
modo de organização social, “onde todo mundo se conhece”, seja no ambiente da Colônia, com a presença de áreas 
verdes e terras agricultáveis. Há, ainda, pessoas que mantêm suas atividades ligadas ao cultivo da terra, embora em 
menor número e escala, seja como principal atividade econômica ou como opção de renda complementar. 
Acrescentando-se os pomares e o cultivo de hortaliças para o cultivo próprio e dos parentes e amigos. 

5.10.1.5.1.2.2. Construção da igreja 

A identificação dos colonos em Colombo, segundo Lopes (2012), ocorreu principalmente em função da religiosidade 
(Figura 71), traço comum entre os “italianos”, e nas igrejas, na distinção e integração com a sociedade receptora, ao 
compreender que tinham algum traço de cultura comum. De forma mais específica, referindo-se à atuação do Padre 
Pietro Colbacchini, Machioski (2017, p. 92) observa que há uma forte relação entre essa religiosidade e a origem comum 
vêneta: “a religiosidade e a veneticidade caminhavam lado a lado no discurso do sacerdote”. 
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Figura 71: Imagem da celebração de primeira comunhão em 1948. Imagem gentilmente disponibilizada por Rogério Milani. 

 

Com efeito, a inauguração da Colônia Presidente Faria, em 21 de agosto de 1887, foi marcada pela celebração de uma 
missa de benção ao recém instaurado núcleo, pelo padre José Maria Tedeschi, em “uma capela improvisada”, destaca o 
historiador Sebastião Ferrarini (1969, p. 52). Conforme este estudioso, somente em 1890 se têm notícias da primeira 
igreja na comunidade, a qual foi construída em madeira, possuindo, também, torre e sino. “Até 1888, as missas, ainda 
que raras, eram celebradas nas casas” (FERRARINI, 1969, p. 83). 

Ressalta-se, quanto às isso, que um terreno para a construção de uma igreja foi solicitado já pelos primeiros moradores: 
“assim que foi inaugurada a Colônia Presidente Faria seus habitantes, na sua maioria imigrantes italianos, solicitaram às 
autoridades um terreno para nele ser construída a Igreja” (FERRARINI, 2002, p. 165). O terreno foi concedido pelo 
governo junto com a designação dos primeiros lotes, em 1889 (FERRARINI, 2002, p. 165). A primeira capela teve 
autorização para construção em 1896 e a “benção da nova capela” foi dada em 1905 (FERRARINI, 2002, p. 166) (Figura 
72). 

Como se observa comparando as datas apresentadas por Ferrarini (1969; 2002), há um período de 15 anos entre a 
menção à primeira igreja de madeira e a “benção da nova capela”. Essa diferença de datas pode apontar que se tratam 
de duas igrejas construídas em momentos (talvez também em lugares) diferentes. Contudo, pode também indicar que 
com o passar dos anos e com o desenvolvimento das pesquisas do referido historiador, novos documentos e depoimentos 
tenham atualizado as informações sobre a primeira igreja na comunidade, visto que o primeiro livro citado é de 1969 e o 
segundo de 2002, portanto, um período de 33 anos de diferença. 
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Figura 72: Fotografia de capela da Colônia Presidente Faria, anterior à 1924. Imagem gentilmente disponibilizada por 
Rogério0Mmilani. 

 

As construções das igrejas foram sempre em comunidade, ressaltando a coletividade como um forte marco identitário 
local, marcando momentos de colaboração e engajamento, com condições e disposição de separar um tempo de seus 
trabalhos para despender à vida comunitária.  

A primeira igreja onde hoje tem-se a de alvenaria foi construída em terreno doado pela família Taverna. A transferência 
do local da igreja se deu, provavelmente, em função da comunidade se estabelecer na parte mais alta da região, que é 
dividida por uma estrada, sendo também um divisor de águas. Assim, a igreja na região mais baixa ficava mais perto do 
banhado e era mais úmida, de difícil de acesso. 
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Figura 73: Placa de homenagem à José e João Taverna pela doação do terreno à Igreja. 

 
Fonte: FERRARINI, 1969. 

A placa de homenagem a José e João Taverna (Figura 73) pela doação do terreno da igreja foi inaugurada em 1969, em 
decorrência das celebrações de comemoração do Centenário da Colonização Italiana.  

Os srs. Delício e Luiz Coradin destacam que as pessoas que participaram das construções das igrejas são famílias que 
estão na colônia ainda hoje. Explicam que essa permanência se dá porque os terrenos são divididos na herança. Não 
tem loteamento, ficaram todos em família. “A tradição não é vender, é ficar na terra”. Isso gera um espírito de união entre 
eles. Falam que tudo começou ali na igreja, por isso de sua importância. 
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Figura 74: Placa em homenagem às famílias imigrantes do século XIX. 

 
Fonte: FERRARINI, 1969. 

A placa homenageando os imigrantes (Figura 74) data de 1969, ano de comemoração do centenário de imigração, e 
evidencia o orgulho e o apego ao local que os moradores possuem.  

A atual igreja seguiu o mesmo ensejo colaborativo para sua construção. Dona Angela e seu Ivo Mocelin contam que a 
religiosidade sempre foi importante. Todos sempre ajudaram no cemitério e na igreja. Ajuda que prestavam promovendo 
bingos, sarais, matinês ou outras atividades com o objetivo de angariar fundos para a aquisição de materiais para a 
construção. Afinal, “as pessoas se reúnem é na igreja!”. Nessas festas arrecadou-se o dinheiro para conseguir construir 
a igreja maior de alvenaria. Diz seu Ivo que tinha um “bailinho” em que o valor da entrada equivalia a 2 sacas de cimento. 
Relata que na construção, o pessoal se reuniu e contaram quantos homens tinham da comunidade e quantos dias 
precisariam, destinando, assim, N dias para cada homem. Aquele que não pudesse ir trabalhar deveria pagar outro para 
ir em seu lugar.   

A construção da igreja maior (Figura 75), de alvenaria, levou 2 anos para ser concluída, relata Rogério Milani. As pedras 
da fundação da igreja foram doadas por seu avô, Geovane Milani, que morava no Capivari e comprou cerca de 40 
alqueires onde era a igreja de Santa Terezinha, no Guaraituba. Lá tinham as pedras, que sobraram da construção da 
uma antiga casa. 
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Figura 75: Imagem da construção comunitária da atual igreja. Gentilmente disponibilizada por Rogério Milani. 

 

Contam os interlocutores com muito orgulho que as imagens dos principais santos que são devotos, Nossa Senhora da 
Saúde, São Valentin e Santo Antônio de Pádua, vieram da Itália. Essas imagens vieram da cidade de Lucca, sob 
encomenda, em 1929 (FERRARINI, 1992, p. 167). 

Houve também a mudança do local do cemitério. Não se sabe precisar exatamente o ano, mas, conforme relata Rogério 
Milani, por volta de 1917 já se sepultavam no cemitério “de cima” (o que é usado atualmente, ao lado da Igreja). E depois 
de um tempo só o “de cima” ficou sendo usado (Figura 76).  

Figura 76: Imagens do cemitério aa Colônia Presidente Faria em 1940 e 1951, respectivamente. Gentilmente disponibilizada 
por Rogério Milani. 
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Inicialmente, tentou-se manter o cemitério antigo, sem novos sepultamentos, somente para visitas. Para isso, exumaram 
os corpos dos enterrados no cemitério debaixo e reorganizaram em gavetas. Embora a licença para essa permanência 
tenha sido obtida, com o tempo não foi possível manter uma estrutura mínima e nem a segurança necessária e, por isso, 
quase todos os sepultamentos foram deslocados para o atual cemitério. 

5.10.1.5.1.2.3. Chegada de Serviços de Água, Luz e Telefone 

Dona Angela Conradin e o sr. Ivo Gueno contam que a luz chegou na comunidade em 1967, mas o serviço de água foi 
bem depois. Lembram que ainda em 1977 era de poço. A data da chegada da energia foi marcante, pelo evento que foi, 
pois todos queriam ter luz, inclusive ajudavam se fosse preciso levantar os postes. Além disso, instalou-se na localidade 
uma loja de eletrodomésticos. Conta o sr. Ivo que a loja deixava os equipamentos nas casas das pessoas, para que 
usassem por cerca de 2 meses, sem compromisso, só para testar, e depois decidir se queriam comprar ou não. Muitos 
ficavam ou com a geladeira ou com a televisão. “Era difícil ficar com tudo, mas, com alguma coisa ficavam”, diz. Pagavam 
em parcelas, no caderninho no final do mês. 

O primeiro telefone instalado no bairro foi na casa do pai de dona Angela Coradin. Teve uma comemoração em que seu 
pai falou com o Nei Braga, que era presidente da Copel. Isso porque foi a localidade de número 900 em telefones 
instalados no Paraná. “Teve festa, carne assada, foi bem importante”, relembra. Isso foi em 1984. O sr. Ivo Gueno conta 
que era muito caro ter um telefone. Lembra que optou por comprar uma moto ao invés do aparelho. Ou seja, o valor do 
telefone era o mesmo ou maior que o de uma motocicleta. Alugar também era muito caro, mais caro que alugar uma 
casa. “Mas antes se pagava só a linha. Depois de um tempo ele vem oferecer o telefone, nem cobram mais nada pela 
linha, mas em compensação por ligação”.   

5.10.1.5.1.2.4. Escola 

A escola, segundo Lopes (2012), foi outro local de integração identitária. Tanto as escolas em português, que ao ensinar 
a língua local, permitiam a integração dos colonos com a sociedade do entorno, mesmo que diferentes, mas 
comunicavam-se com os demais; quanto as escolas étnicas (italianas), onde principalmente as crianças já nascidas no 
Brasil podiam aprender a língua, aprender e compartilhar traços comuns da cultura italiana. Nos relatos com os 
interlocutores, contam sobre a escola multisseriada que havia na comunidade. Na escola, nos primeiros tempos, se falava 
o português, com professoras brasileiras e que não falavam o vêneto, gerando muita dificuldade inicial na adaptação à 
língua. 

Os entrevistados são unânimes em relatar a existência da escola multisseriada no passado. Enfatizam principalmente a 
necessidade de se falar português e não italiano na escola. Não precisam a data de início e fim de seu funcionamento, 
mas por meio dos livros de registro histórico, sabe-se de ofício dos responsáveis da escola aos superiores do município 
de Colombo entre os anos de 1893 a 1932 (FERRARINI, 1979, p. 196 e 197).  

Anota-se que o plano de industrialização do país tinha na educação um braço importante, tanto para educar os brasileiros 
para o trabalho como para uma cultura industrial. O que não podia ser feito com uma população majoritariamente 
analfabeta. A escola teve um papel civilizador (ANDRADE, 2014, p. 97) importante e os governos federais e estaduais 
investiram pesadamente principalmente nas séries iniciais.  

Ao iniciar a década de 1950, a mensagem de abertura do então governador do Paraná, Moisés Lupion, na sessão 
legislativa reflete a tônica do Programa de Organização do Ensino Primário. Ao dar ênfase ao fato de que o Paraná 
representava o maior centro agrícola do país e que, se ainda não o fosse, o estado marchava rapidamente para isso, o 
governador afirmava as ações de seu governo relacionadas à educação primária, à formação de professores e, sobretudo, 
ao ensino rural. Dentre elas, estava o plano de aumento e ampliação da rede de ensino primário rural, em regime de 
acordo com os municípios, mediante o qual o estado assumia a responsabilidade financeira pela abertura de escolas na 
zona rural, pagando os professores (as), dotando-as de material e assistindo-as tecnicamente (SCHELBAUER, 2014, p. 
84). 

As escolas multisseriadas, nos moldes promovidos a partir da década de 1940, foram substituídas no processo de 
“nucleação”, na década de 1990, influenciados pelos debates que culminaram nas Leis de Diretrizes e Base de 1996. 
Nesse processo, as escolas rurais locais deram lugar a escolas maiores e unisseriadas, em localidades mais centrais2.  

 
2 Gustavo Bruno Bicalho Gonçalves. Nucleação das Escolas Rurais. Verbete. Dicionário. Grupo de Estudos de Poliíticas Educacionais 
e Trabalho Docente. Disponível em https://www.gestrado.net.br/?pg=dicionario-verbetes&id=149. Acesso em 22/04/2020.  
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Dona Margarida Canestraro fala que deu aula por muitos anos no bairro. Na “escola velha”, que tinha apenas duas salas. 
“Tia Matilde morava lá naquela casa. Mas ela era brava. Batia quando as crianças não aprendiam. E mesmo ela sendo 
braba assim, as crianças aprendiam”. Dona Margarida Canestraro diz que antigamente tinha apenas 4 séries e funcionava 
bem. “Era meio misturado, pois todos ficavam na mesma sala e só as lições é que eram diferentes, conforme a idade”. 
Conta que os maiores ajudavam a ensinar os menores. “E funcionava muito bem. Hoje se perde as contas de quantos 
anos se tem de escola”. Diz que a tia Matilde era “uma mulher e tanto, ela bordava, fazia crochê e ensinava tudo ao 
mesmo tempo e todo mundo aprendia”. O sr. Zildo Canestraro acrescenta “que não tinha como não aprender, pois, se se 
errasse ela colocava de castigo, ajoelhado em cima de semente de milho ou... palmatória.” Conta ainda que “um dia, a 
tia Matilde pediu para que um dos alunos trouxesse uma vara e um dos colegas levou”. E quem apanhou foi justamente 
este e ainda acrescentou que ele deveria levar outra no dia seguinte, pois aquela não prestava mais. “Ela não tinha dó, 
ela batia mesmo”, diz seu Zildo. “E pior é que nem podia contar para os pais, porque se contasse apanhava de novo”. 
Arremata, com orgulho, que nunca apanhou.  

Sobre a escola local, dona Ilda Mocelin conta que trabalhou ali por mais de 20 anos, até se aposentar. No começo dava 
aula, para o primário. Depois passou a outras atividades, fazendo de tudo, da limpeza à comida. Ela conta que morava e 
trabalhava na escola, havia sala, cozinha, “tinha tudo”. Antigamente eram estruturas de madeira. Atrás, tinha a “casinha” 
onde morava e na frente as salas de aula. “Tinha sempre duas professoras, duas de manhã e duas a tarde”. E a escola 
tinha muitos alunos, cerca de 30 por turno. Esta antiga escola localizava-se onde hoje funciona a AMICI (Associação de 
Moradores da Colônia Faria).  

Dona Ilda menciona, também, algumas das professoras com quem trabalhou: “Margarida Canestraro, a Ezoldina do 
Nandi, a Nelci Rosenent e a Aparecida”. A escola fechou faz muito tempo. O número de alunos foi reduzindo na medida 
que surgiu a oferta de escolas particulares e a possibilidade de estudar em outros locais, bem como o desenvolvimento 
do Projeto Nucleação Escolar, que, com a introdução do transporte escolar, encaminhava as crianças das zonas rurais 
para núcleos mais centrais. 

Dona Angela Moceli conta que antigamente na escola havia o primário, mas por falta de alunos, fechou. Fala com orgulho 
o nome das professoras da escola multisseriada, sendo que uma delas era sua mãe. No início, conta, as escolas eram 
na casa das próprias professoras. Eram professoras aquelas mulheres que sabiam um pouco mais e que tinham interesse 
em ensinar.  

Depois é que veio o magistério e, por fim, as professoras tinham que ter curso. Dona Margarida Canestraro conta que 
começou a dar aulas aos 15 anos, “porque era boa e porque a turma estava muito grande e só tinha duas professoras, a 
Matilde e a dona Helena”. Uns anos depois, fez o curso de magistério à distância, com início em 1976. Fala que era “bem 
puxado”, porque tinha que dar aula, cuidar da casa e ainda estudar. Levava as apostilas para casa e fazia as provas em 
Colombo.  

O sr. Ivo conta que quando estudava tinha o Exame, que era anual. Essa prova é que decidia quem passava e quem não 
passava. Era uma prova que vinha do município, nem a professora tinha acesso prévio. Fala que era uma forma séria de 
medir o conhecimento dos alunos, e que, portanto, só passavam aqueles que sabiam mesmo.  

As professoras eram muito dedicadas, faziam cestas de páscoa, compravam chocolates com o dinheiro delas, chamavam 
as mães no Dia das Mães para fazerem bolo e suco e distribuíam na praça. Havia, percebe-se, um sentimento de 
comunhão muito grande, que pode-se considerar um reflexo na escola da dinâmica ocorrida na comunidade como um 
todo. 

Também um centro aglutinador da vida em comunidade, a escola se constitui como um importante espaço de 
sociabilidade e produção e reprodução dos valores e tradições passadas de geração em geração. Contudo, por estar 
integrada a um sistema de ensino mais amplo e padronizado, também se apresenta como um campo de disputas políticas 
e culturais, como, por exemplo, nos casos em que as crianças aprenderam a falar o vêneto em casa e nas escolas, por 
determinação de políticas de Estado, precisaram aprender o português. A esse respeito, é interessante notar que, devido 
a aprenderem o português quando estavam mais crescidos, os descendentes de italianos carregavam um sotaque 
característico, que os estigmatizavam entre os demais alunos, principalmente no período de nacionalização promovido 
pela política varguista. Assim, a geração que passou por esse processo, preocupada tanto com esse estigma quanto com 
a repressão estatal, optou por não ensinar a língua vêneta aos filhos. 

Já em um outro momento, a escola local contou com professoras oriundas da própria comunidade, criando uma 
identificação mais forte com os alunos e suas famílias. Não por acaso, muitos nomes de professoras antigas são 
lembrados, com os mais velhos ainda tendo histórias sobre como conduziam as aulas e como era sua vida escolar. Há 
algum tempo a escola da comunidade não tem mais aulas, com os alunos indo estudar em outros locais, em escolas 
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maiores. Contudo, ficam as lembranças desse aspecto da vida social local e as edificações ainda hoje são utilizadas pela 
comunidade, seja como sede da AMICI ou para atividades comunitárias como, por exemplo, cursos de pilates, crochê, 
tricô. 

5.10.1.5.2. ASPECTOS ECONÔMICOS 

Conforme já relatado e ratificado no Guia Histórico-Cultural de Colombo (2011), em Ferrarini (1992) e em Tosin (2013), 
os primeiros imigrantes italianos que se estabeleceram em Colombo vieram, em sua maioria, de Vêneto. Desembarcaram 
em Paranaguá em 1877 e foram alocados na Colônia Nova Itália, em Morretes. Após cerca de um ano em terras 
consideradas não produtivas pelos colonos, estes foram transferidos, alguns para a futura Colônia Presidente Faria. Eram, 
como mencionado anteriormente, tutti contadini, agricultores que sabiam lidar com a terra, mas em condições 
geoclimáticas diferentes. Sua transferência para a região serrana foi importante para a adaptação. 

As primeiras atividades laborais foram então a preparação das terras para plantar, o que também liberou grande montante 
de madeira que se aproveitou para a venda e impulsionou o surgimento das serrarias.  

A produção agrícola sempre foi de subsistência. No entanto, quando havia excedentes, estes eram vendidos na capital. 
Levavam de carroça. Os principais produtos eram frutas (laranja e goiaba), ovos, queijos e manteiga. O produto dessas 
vendas, assim como da erva-mate, por alguns, era o dinheiro que circulava na colônia e possibilitava a existência do 
armazém que vendia produtos não produzidos pelos colonos, como o sal, o açúcar, o café, além de produtos 
agropecuários e ferramentas em geral. As outras atividades relatadas giravam em torno da coleta de produtos a serem 
vendidos. 

5.10.1.5.2.1. Serrarias e Moinhos 

As primeiras indústrias que são referidas pelos moradores que existiram na localidade são moinho e serraria. Com a 
madeira que era tirada dos locais onde eram feitas as roças se faziam tábuas e sarrafos, que seriam usadas na construção 
de muitas casas da comunidade e, mesmo, mandadas para outros locais. O sr. Alcides Gueno fala que grande parte das 
casas foram feitas com madeira da serraria local. Dona Gema Gueno lembra da serraria do seu avô. “Daquela serraria 
que tudo começou”, diz Patrícia Gueno Cataplan. O sr. Alcides conta que ajudou a colocar os tijolos em volta da serraria 
do avô de Dona Gema, que antes era só em madeira. “Hoje foi vendida e estão mexendo novamente”. Não sabe o que 
vai ser, mas acha que “vai sair uma coisa bonita”. Dona Gema Gueno fala que naquela época tinha-se a madeira como 
forma de girar a economia. 

Sobre os moinhos, constam nos registros documentais que em 1941 havia 10 estabelecimentos no município de Colombo, 
sendo 1 deles na Colônia Presidente Faria, o moinho do senhor Antônio Ferrarini (FERRARINI, 1992, p. 375) (Figura 77). 
Além deste, outros foram mencionados pelos moradores entrevistados. 
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Figura 77: Relação de Moinhos em Colombo, em 1940. 

 
Fonte: FERRARINI, 1969. 

Em suas memórias sobre o que se consumia na localidade quando criança, o sr. Zildo Canestraro lembra que, por volta 
de 1945, ele, com 2 irmãs, ia ao armazém para comprar coisas que faltavam, como açúcar, arroz, trigo. Esses 
mantimentos comprados no armazém eram todos vendidos a granel, em pacotes. O feijão nunca faltava. Plantava-se 
sempre para estocar para o próximo ano, e desta forma garantir que não faltaria comida. Assim também nunca faltava o 
milho, que levavam no moinho para fazer o fubá. Tinham que debulhar todo o milho para então levar ao moinho. Pagava-
se, pela moagem, cerca de 40% dos grãos levados. E ainda assim os grãos tinham que ser de qualidade, senão não 
eram aceitos. 

Nota-se, assim, que em decorrência das matérias-primas presentes na lida com a agricultura, alguns estabelecimentos 
surgiram na Colônia Presidente Faria para atender a demanda, e por isso ficaram na lembrança como referência. É o 
caso, por exemplo, das serrarias, que surgem tendo em vista a abundância de madeiras que eram retiradas para a 
abertura das roças e também pela necessidade de material para a construção das casas e outras edificações associadas 
ao cultivo agrícola e à criação de animais. Já os moinhos eram usados para a moagem do milho cultivado nas roças 
locais, produzindo, assim, um ingrediente básico da culinária local, o fubá. 

Neste sentido, além dos cultivares para o consumo próprio, havia estabelecimentos que permitiam a produção de 
materiais que seriam utilizados dentro da própria comunidade, fazendo, assim, girar a economia local. De outro modo, 
dinamizava à economia, ao aumentar o rol de produtos que poderiam ser vendidos em outras localidades. Contudo, da 
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importância desses estabelecimentos, o que se percebe é que foram pontuais, predominando, na maior parte do tempo, 
as atividades associadas à pequena agricultura. 

5.10.1.5.2.2. Erva-Mate 

A erva-mate teve um importante papel na economia paranaense e também na Colônia Presidente Faria. Durante o final 
do século XIX e as primeiras décadas do século XX, foi umas das mais importantes atividades, sendo pauta de decisões 
políticas de incentivo econômico, como no pedido realizado pelo deputado provinciano, José Ribeiro de Macedo, 
conforme registra Ferrarini (1969, p. 67):  

– Sr. Presidente, de há muito que o comércio e as indústrias atravessam crise que entorpece os seus 
movimentos e paralisa o progresso da Província.  

É instantemente necessário que esta Assembleia tome medidas a fim de debelar esta crise, e o meio 
que me parece melhor é auxiliar o desenvolvimento da indústria.  

A erva-mate, como principal da Província, deve, antes de tudo, chama a nossa atenção. [...]. 

Sobre a erva-mate na Colônia Presidente Faria, o sr. Ivo Gueno diz que seu pai vendia erva-mate na Casa da Erva-Mate. 
Conta que naquela época as bicicletas eram emplacadas. Levavam a erva na bicicleta. A que o sr. Ivo tinha era de 1914. 
Já o sr. João Taverna conta que na sua família grande parte da erva-mate era transportada para Morretes, por meio de 
carroça, em sacos de 60 kg. A viagem de Colônia Presidente Farias até Morretes, na época, durava em torno de 8 dias. 

O sr. Zildo Canestraro conta que a família sempre trabalhou na roça. Ele mesmo começou a trabalhar aos 12 anos na 
lavoura. Diz que seu avô tinha carijo3. Explica que não havia plantação da erva-mate. Coletavam no mato o pé de erva-
mate e levavam até o carijo, onde desgalhavam o pé “com a mão”, depois amarravam em feixes. Ateavam fogo e a erva 
passava a noite ali secando (Figura 78). No outro dia moíam a erva num moinho puxado a cavalo e, por fim, ensacavam. 
O sr. João Taverna lembra que era preciso ter cuidado no processo de secagem da erva para que não ficasse preta nem 
com gosto indesejado. 

 
3 Carijo é uma espécie de jirau em forma de grade, feito de madeira descascada com amarrações de cipó. Em cima dessa grade 
colocam-se os fardos das folhas de erva para secar com o calor do fogo que é ateado embaixo. 
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Figura 78: Estufa de secagem de erva-mate - 1995. Imagem gentilmente disponibilizada por Rogério Milani. 

 

O sr. Ivo relata, ainda, que poucas pessoas tinham o carijo e o moinho, então muita gente levava sua erva para moer lá. 
Diz que não gostava de trabalhar com a erva-mate. “Era um serviço ruim”, quando chovia ficava ruim para subir nas 
árvores para cortar a erva, e no inverno ainda piorava, porque tinham que ficar até tarde da noite no frio. “Mas era o que 
tinha para fazer, tinha que fazer”. 

5.10.1.5.2.3. Os Armazéns 

O sr. Delício e o sr. Luiz Coradin falam que a comunidade é antiga e muito unida. Um exemplo que dão é que por volta 
da década de 1950, na “praça’ havia a igreja, o armazém e uma cancha de bocha. O “pessoal”, como dizem, saía do 
terço e ia direto para a bocha. Era o lugar de sociabilidade local. 

Dona Gema e o sr. Alcides Gueno observam que era tudo muito diferente. Antigamente só tinha a igreja e um restaurante, 
o Restaurante do Faustino. Dona Gema diz que sua “mamãe” adorava ir à cidade comer dobradinha, ou “bucho”, como 
dizia. Tinha também a casa Santa Cecília, onde sua mãe ia comprar fios.  

Dona Cecília Cercal, com seus 92 anos, diz que havia apenas 3 casas inicialmente, sendo que uma delas era o negócio 
(ou armazém) de seu pai (Figura 79). Depois é que vieram os outros negócios, como a serraria e o moinho. Conta que 
levavam o milho e traziam o fubá, que era a base da alimentação, pois com ele faziam a polenta. Com efeito, a culinária 
é uma forte fonte de identificação, visto que aqui tiveram que se adaptar às novas condições geográficas e isso gerou 
uma unidade em torno do fubá para fazer a polenta, já que não conseguiam plantar o trigo para produzir a farinha e fazer 
o pão. Com efeito, nos primeiros tempos a polenta serviu de substituto ao pão. 
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Figura 79: Armazém e residência do renhor João Abrahão - Década de 1920. Imagem gentilmente disponibilizada por 
Rogério Milani. 

 

Seyferth (2015), ao tratar da relação entre comida e cultura nas colônias alemãs de Santa Catarina, discorre sobre os 
usos da farinha de milho (ou fubá). Chama atenção para o papel de diferenciação que essa farinha teve entre “italianos” 
e “alemães”4. Evidenciada pela preferência dos primeiros pelo consumo da polenta e dos “alemães” pelo “pão de milho” 
(de consistência mais úmida, devido à mistura com batata-doce ou outro tubérculo). Dona Gema Gueno, dona Cecília 
Cercal, dona Angela Mocelin, dona Margarida e seu Zildo Canestraro contam que na alimentação predominavam a 
polenta e o leite (e seus derivados). Comia-se, então, polenta e leite ou polenta e queijo no café da manhã e na janta. E 
era também a comida que se levava para “o pessoal na roça”. 

É perceptível, portanto, que os armazéns, junto com a Igreja e a escola, eram os principais locais de sociabilidade. Contam 
Angela Mocelin e Ivo Gueno que antigamente havia o armazém do seu Abrahão, tão antigo que nem chegaram a 
conhecer, mas sabem que existiu. Depois teve o que ficava em frente à Igreja, que era do sr. Pedro Coradin, e o de seu 
Eugênio, que funcionou até recentemente. Teve também o do Damiano Ferrarini, de secos e molhados. Este último, 
contam, é antigo, pois na década de 1970 já estava lá. Era um armazém “de primeira” e durou até quando chegou a 
Enternit, e o dono do estabelecimento passou a fornecer alimentação para a empresa e não voltou mais a ser o armazém. 
Dizem, ainda, que a chegada da empresa foi um evento importante, pois aqueles que tinham ginásio (atual Ensino 
Fundamental 2), sonhavam em trabalhar lá. Era um sonho, porque poucas pessoas fizeram o ginásio. Dona Angela diz 
que quando fez faculdade de biologia na PUC, em 1975, só ela e mais 2 pessoas faziam faculdade. Era algo muito raro. 
Diferente de hoje em dia, que todos os jovens fazem faculdade.  

Dona Cecília Cercal explica que antigamente os armazéns eram chamados de “negócio”. Sobre isso, Sebastião Ferrarini 
(1992, p. 414) assim aponta: “O negócio era a casa de comércio onde, nos bons tempos, o dono do negócio ou 
comerciante vendia ou trocava com o consumidor determinados produtos”. 

Ainda de acordo com Sebastião Ferrarini, em 1941 contavam na Colônia Presidente Faria 3 ‘negócios’: do senhor João 
Scucato Coradin, do sr. João Abrahão e do sr. João Rudek (FERRARINI, 1992, p. 416).  

 
4 Aqui coloca-se entre aspas como também a autora, para enfatizar a generalidade identitária dessas categorias. 
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O pai de dona Cecília Cercal, João Abrahão, e o irmão, Salomão Abrahão, também eram mascates e quando saiam para 
“mascatear pelos matos”, sua mãe cuidava do negócio. Mas sua mãe era analfabeta. Então os clientes é que a ajudavam 
e ensinavam, já que “naquele tempo ninguém lograva [enganava] a gente”. Era também o único comércio da época. 
Depois veio o armazém do sr. Eugênio e também o do sr. Pedro Coradin. 

O sr. Delicio Coradin conta que seu pai, Pedro Escucatto Coradin, teve o armazém, centro importante de compras no 
local, durante 28 anos. Foi inclusive a semente da “Festa de Finados”, quando faziam apenas um “café” para os 
conhecidos e depois ampliaram. Os produtos eram buscados com carroça no Juvevê, que era uma distribuidora, e depois 
iam na Todeschini buscar biscoitos e comidas. Em frente ao armazém ficava o moinho, onde os moradores levavam o 
milho e voltavam com o fubá. O pai do sr. Delício teve o armazém até por volta de 1950, quando passou para o seu tio. 

No armazém do sr. Eugênio também era tudo anotado no caderninho. Lembra com alegria das bolachas que compravam, 
que vinham em latas de 20 litros; “a bolacha doce era Maria e tinha também a salgada. Mas, claro, ninguém comprava 
tanta bolacha. Comprava-se apenas quando alguém estava doente”, diz. Pois “era caro demais”; compravam no máximo 
100 gramas embrulhado em papel pardo. Comprava-se também pimenta, quando matavam o porco. E tudo que se 
comprava, marcava-se na cadernetinha. No final do mês pagava-se. Mas tais compras ocorriam apenas para ocasiões 
muito específicas, como quando recebiam visitas, por exemplo.  

5.10.1.5.2.4. Os “Negócios” em Curitiba  

Para comprar os demais produtos que não eram encontrados nos armazéns, tinha-se que ir para Curitiba para fazer 
compras. Para ir à cidade, era preciso ir bem cedo e voltar à noite, porque havia apenas um ônibus que fazia esses dois 
horários. Não havia muito dinheiro também, então quando precisavam comprar coisas na cidade levavam ovos, queijo ou 
outras coisas que podiam vender para adquirir dinheiro e poder comprar o que precisavam.  

Dona Angela Mocelin lembra que sua avó contava que pegavam frutas, abóbora, leite, ovo e levavam de carroça para 
vender em Curitiba, isso há 50 anos. E vinha muita gente de Curitiba para comprar laranjas na Colônia. Vendia-se de 
cento, naquela época, cada saca tinha 100 unidades. Contam, também, que tinha uma grande variedade de produtos. 
Seu Ivo explica que ali é diferente de uma grande propriedade, em que se planta uma grande quantidade de uma mesma 
coisa. Ali não, ali produzia-se de tudo: milho, feijão, hortaliças, frutas. “Espaçava-se as frutas e plantava-se nos 
entremeios”. 

Lembra dona Angela Mocelin que o milho e o feijão eram plantados nas partes mais distantes dos terrenos e que sua 
mãe “arrumava o bocó [espécie de saco de levar objetos nos animais], com uma garrafa de vidro de café, polenta e 
salame”. Depois vinham almoçar por volta das 15h.  

Angela Mocelin diz que teve um tempo que as laranjas eram abundantes também, mas teve primeiro uma doença e 
depois em 1975 a grande nevasca, e com isso a quantidade de laranjas na região reduziu. 

Quando relatam as vendas em Curitiba, evidenciam o contraste cultural da colônia e da cidade, pois que na colônia 
ninguém precisava comprar nenhuma comida, tinha-se de tudo, mas não tinham dinheiro circulando. Por outro lado, na 
cidade, viam-na como tão rica que as pessoas compravam até laranjas, o que para eles era um sinal de que as pessoas 
tinham muito dinheiro, mas “nem sequer plantavam”. Um contraste que os identifica até hoje, já que mesmo os mais 
novos vão estudar e/ou trabalhar na cidade (Curitiba, principalmente) mas preferem morar na tranquilidade da colônia, 
pois o estilo e ritmo de vida é considerado melhor. 

5.10.1.5.3. ASPECTOS CULTURAIS 

Fica evidente nas falas dos entrevistados a importância da religião no processo de constituição da comunidade e do 
senso colaborativo muito forte. Destaca-se, assim, as principais celebrações, festividades e atividades que envolvem os 
moradores e que desenvolve nela algumas referências culturais de identidade e sociabilidade. Os principais pontos 
destacados nas entrevistas foram as festas da igreja, as novenas e as “capelinhas” e a celebração de Finados; referências 
houve, também, ao dialeto vêneto (o talian), que embora hoje seja menos falado, é algo bem característico da demarcação 
de sua identidade. 
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5.10.1.5.3.1. O Dialeto Vêneto, ou Talian 

Em algumas falas, percebe-se uma identificação com a italianidade em seu termo genérico, do imigrante vindo da grande 
região hoje conhecida como Itália. Mas que não remete de forma mais profunda à identificação cultural de sua origem 
mais imediata. Grande parte dos habitantes da Colônia Presidente Faria, cujos antepassados foram provenientes de 
Vêneto, se identifica com a língua, costumes e geografia vênetas, não como de maneira genérica com a italiana. Alguns, 
quando falam de outros imigrantes, referem-nos como “italianos”, de forma generalista, pois também não sabem sobre 
suas origens, quem são e de onde vieram, especificamente. Sabiam apenas que também eram imigrantes. Então a 
categoria “italiano” é uma categoria que identifica imigrantes vindos do sul da Europa, de regiões que posteriormente 
fariam parte da Itália unificada.  

O que os identificava, então, de forma mais palpável, era a língua e a religiosidade. Como afirma Lopes (2012), não existia 
a ideia de unidade italiana, até porque a unificação da Itália era algo recente. A língua era um sinal forte disso. Tanto que 
atualmente muitos fazem questão de dizer que falavam e ainda falam o vêneto, a língua falada em Vêneto; não o italiano. 
Rogério Milani ressalta, a propósito, o contraste linguístico com outros italianos que falam as línguas de suas regiões de 
origem, que, por vezes, nem sequer se entendem, tamanha a diferenciação.  

Também dona Angela Mocelin, ao contar histórias de sua avó, diz que nunca aprendeu a falar italiano. Não sabe bem 
porquê, mas lembra que as nonas falavam italiano e ela nunca entendia o que elas falavam. O sr. Ivo Gueno conta que 
fala até hoje, mas os falantes são muito reduzidos. Conta-se, também, que antigamente o padre rezava de costas e em 
italiano e que, por isso, quase ninguém entendia o que se dizia na missa5. 

Dona Margaria Canestraro também conta histórias sobre a língua vêneta. Zildo Canestraro, seu esposo, explica que fala 
o italiano de Vêneto. “O italiano que falam fora”, referindo-se ao italiano standard, ele diz não saber, “só o nosso daqui”. 
A mesma coisa é dita pelo sr. João Taverna. Antigamente, na casa do sr. Zildo Canestraro, sempre falaram. Já dona 
Margarida Canestraro não fala a língua vêneta e não sabe dizer por que não aprendeu. O sr. Zildo diz que até certo tempo 
era só ‘italiano’6 que se falava. Também não sabe explicar muito bem, mas diz que depois de um tempo não podiam mais 
falar o ‘italiano’, apenas o português. Mas, relata que em casa continuam falando ‘italiano’. Inclusive hoje com os irmãos, 
só fala ‘italiano’. Dona Margarida não aprendeu, mas conta que sua família toda fala. Lembra de ir dormir na casa dos 
tios e todos rezavam só em ‘italiano’. 

5.10.1.5.3.2. As Festas de Igreja 

Dentre as festas relatadas, as de mais destaque são:  

Nossa Senhora da Saúde: é a padroeira da Colônia (Figura 80). Nas festas sempre faz-se preparos focados em doações 
aos necessitados. Atualmente se faz a recolha de alimentos ou roupas. 

São Cristóvão: é a maior, porque é a dos motoristas, então tem “procissão e tudo”, conforme dona Angela Mocelin. 
Enfeitam o caminhão, o padre vai junto e na volta benze todos os carros e motos. E depois tem-se um dia inteiro de 
festas. O sr. Alcides Gueno diz que esta é uma festa importante para econômica local.  

Santo Antônio: dia 13 de junho é realizada uma missa na capelinha de Santo Antônio, que fica em um local afastado do 
centro da comunidade, às 3 horas da tarde. As pessoas vão a pé até lá e levam o pão. O padre benze os pães e depois 
da missa os distribui. No sábado seguinte, tem-se a festa de Santo Antônio, com festa junina, casamento caipira, benção 
do fogo, acendimento da fogueira, além das comidas típicas. É feito a quadrilha de jovens e da terceira idade. No domingo 
tem-se um almoço, também. 

São Valentim: realizada em fevereiro, durante um período a festa não era mais feita, mas agora voltou. 

 

 

5 Cabe destacar que até o ano de 1965 as celebrações da Igreja Católica eram rezadas em latim e com o padre virado para o altar, 
sendo que somente após o Concílio Vaticano II passou-se a rezar as missas na língua de cada país. 

6 O ‘italiano’ aqui referido pelos entrevistados diz respeito ao dialeto vêneto. Nota-se, em determinados momentos das falas, que, 
embora inicialmente se faça questão de demarcar a distinção entre o dialeto vêneto e a língua italiana standard, “falada pelos 
italianos”, frequentemente na sequência dos relatos passam a se referir ao dialeto chamando-o de ‘italiano’, mantendo, porém, a 
distinção anterior. 
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Figura 80: Festa à Nossa Senhora da Saúde em 1930. Imagem gentilmente disponibilizada por Rogério Milani. 

 

O sr. Alcides Gueno relata que sua família tem uma história especial e marcante em relação à devoção a São Valentim. 
Diz ele que seu bisavô trouxe uma imagem de São Valentim durante a travessia da Itália para o Brasil. Contam que ele 
tinha problemas de saúde e que depois de trazer a imagem, “ficou bom”. 

Dona Gema Lunardon também lembra que a imagem de São Valentim veio da Itália. Também a imagem da Nossa 
Senhora da Saúde veio e “é de madeira e tem o tamanho da gente”. Veio ainda a imagem de Nossa Senhora de Lurdes. 

Dona Angela Mocelin acrescenta, ao calendário festivo comemorado na igreja, o dia das mães, o dia dos pais e, mais 
recentemente, o jantar dos avós, “que tem bingo e tudo”. Há 10 anos tem-se na comunidade a organização de excursões 
para Aparecida do Norte, Iguape e Madre Paulina. A paróquia de Nossa Senhora da Saúde atende a 9 comunidades. As 
festas trazem também o pessoal dessas comunidades. 

Sobre a história da capela de Santo Antônio, diz-se que um conhecido morador do local, certa vez, em uma de suas idas 
e vindas em cima de sua tradicional carroça, perdeu o controle do seu meio de locomoção e ficou com tanto medo de 
morrer que, na aflição, prometeu que se sobrevivesse construiria uma capela ali mesmo no local do desespero. Conta-se 
que imediatamente os cavalos pararam. E com isso ele construiu a capela e colocou a imagem de Santo Antônio. A partir 
de então passou-se a fazer a celebração de Santo Antônio todo dia 13 de junho. Rogério Milani comenta que esse tipo 
de capelinha é bastante comum no norte da Itália. “É uma tradição que veio de lá”, complementa.  

Outra festa importante é a festa das capelinhas. Há também a Festa do Colono, em que cada um leva o que produz. 
Então tem-se frutas, verduras, sementes, tem os artesanatos, também, como o crochê, colchas. Coloca-se tudo junto e 
na missa o padre redistribui para quem está na igreja. Assim, há uma troca de produtos. A Missa do Colono é em agosto, 
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organizada pela comissão da igreja, que é eleita a cada 4 anos. Essa é uma festa menor, com a predominância dos 
moradores locais.   

5.10.1.5.3.3. As Novenas, as Capelinhas e o “Fió” 

A festa das capelinhas acontece todos os anos em maio, sendo o fechamento das novenas que acontecem durante o 
ano. Dona Maria explica que as capelinhas (Figura 81), com a imagem de Nossa Senhora da Saúde, passam diariamente 
de casa em casa, para que as famílias possam rezar com a Santa dentro de sua casa. Assim, há várias capelinhas em 
toda a paróquia, cada uma amadrinhando cerca de 30 famílias. Logo, todos os dias uma família fica responsável pela 
oração de cada uma das capelinhas. Após fazer a oração, levam-na para uma família da vizinhança, que ficará 
responsável pela oração do dia seguinte. São cerca de 50 capelinhas que percorrem as casas da paróquia. Todas têm a 
imagem de Nossa Senhora da Saúde. Em maio, então, faz-se a festa das capelinhas, onde todas são reunidas na Igreja 
Matriz Nossa Senhora da Saúde, em Colônia Presidente Faria. Na noite anterior à festa, que acontece no domingo, 
rezam-se 1000 Ave-Marias.  

Figura 81: Modelo de uma capelinha de Nossa Senhora da Saúde. 

 

Antigamente as orações diárias devotadas a Nossa Senhora da Saúde aconteciam em companhia dos vizinhos, que, ao 
levarem a capelinha para a nova casa, acompanhavam a reza e depois tinha-se um café para que as pessoas também 
confraternizassem. Algo parecido com o “fió”, que era o evento comunitário de ir à casa de um dos vizinhos, cada um 
levando alguma coisa para compor a mesa e ali conversarem, ouvirem música, contarem causos.  
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A propósito, dona Angela Moceli e o sr. Ivo Gueno testemunham que antigamente havia “fió”. Seu Ivo diz que iam para o 
Jardim Paulista, depois do dia cheio de trabalho, para se reunirem e contar “causos”, histórias, já que não tinha televisão. 
Outro evento era ir levar as capelinhas à noite na próxima casa. Onde rezavam, tomavam um café com o crustoli (cueca-
virada). Hoje ainda há a tradição das capelinhas, mas não se reza junto, “ficamos na prosa no portão”. Atualmente não 
há um horário definido de transferência da capelinha, porque as pessoas têm muitos horários diferentes, cada um chega 
uma hora em casa. 

Sobre o “fió” e as orações em grupos de vizinhos, os entrevistados concordam que hoje não se tem mais esses eventos 
menores, pois as pessoas trabalham fora e cada um tem um horário diferente. Além do que têm também seus outros 
afazeres domésticos. Isso acaba impedindo aquele ajuntamento que se tinha antigamente. Mas fazem questão de dizer 
que apesar disso, a Colônia ainda é um ótimo lugar para morar, onde “todo mundo se ajuda”. Até porque, como diz 
Rogério Milani, “são tudo meio parente”. Dona Carmem Ceccon, reforçando o sentimento comunitário das pessoas que 
vivem no lugar, diz que ainda existe muita visita e ajuda entre os vizinhos. Dona Helena Mocelin relata, também, as 
reuniões familiares que ocorrem frequentemente, como uma forma de reforço e manutenção dos laços de parentesco. 

O “fió”, portanto, eram atividades feitas nas casas dos vizinhos, tais como contar história (de lobisomem, boitatá, de 
assombrações), faziam um café com pão, polenta, salame, queijo e afins; ou então faziam sarais, onde as donas da casa 
colocavam batata-doce na chapa, e os moços tocavam gaita de boca, as moças cantavam e todo mundo dançava; ou 
então só se reuniam para bordar à noite. Segundo conta o historiador Fabio Machioski, o termo “fió” vem de fiar, tendo 
sua origem nas reuniões para costura, onde também se conversava e trocava experiências, e se tornou uma tradicional 
forma de reunião e socialização. 

Há atualmente um movimento para recuperar a prática do “fió”, buscando juntar as pessoas mais antigas da comunidade 
a fim de compartilharem histórias e memórias sobre suas vivências, como uma forma de reforçar ainda mais os laços de 
fraternidade e solidariedade entre os moradores locais, remetendo às suas origens e tradições. 

5.10.1.5.3.4. Dia de Finados 

Outra importante celebração religiosa é o que alguns chamam de “Festa de Finados”. Dona Gema Gueno explica porque 
chamam de festa, sendo que o Dia de Finados é um dia geralmente triste de relembrar os mortos. Esclarece que 
antigamente tinha-se apenas o Dia dos Mortos, no dia 1º de novembro, mas por conta do cemitério ser o único da 
redondeza, atrai muitas pessoas que moram nas localidades ao redor ou que se mudaram da comunidade mas têm entes 
queridos ali sepultados. Por isso, o cemitério enchia no Dia de Finados, contudo, não havendo restaurante nas 
proximidades, não havia onde almoçarem. Logo, se começou a preparar um almoço para servir às pessoas que ali 
estavam. Esse almoço foi se consolidando e se tornando tradicional, com o acréscimo de churrasco, maionese, dentre 
outras coisas. Hoje, é um dos eventos que mais junta pessoas na comunidade. 

Rogério Milani explica que a Colônia Presidente Faria “não se restringe às cercanias da Colônia Faria”. Tem moradores 
da Colônia que vieram, ou têm parentes, em Quatro Barras, Taquari, até de São Paulo. E antigamente, os moradores 
ofereciam café no salão da igreja, porque não tinha local para esses visitantes comerem quando iam para o Dia de 
Finados. “Assim começou a ‘Festa de Finados’, entre aspas porque é um almoço, não seria bem uma festa”, explica. “O 
pessoal vai primeiro nos outros cemitérios e deixam para vir no da Colônia por causa do almoço”. É bem tradicional. “O 
cemitério é um dos marcos da Colônia”, diz Rogério.   
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Figura 82: Imagem antiga do bosque da igreja, onde acontece a "Festa de Finados". Imagem gentilmente disponibilizada 
por Rogério Milani. 

 
Antigamente, relatam o sr. Alcides e dona Gema Gueno, matavam-se as vacas no mesmo dia do churrasco. Ainda hoje 
faz-se mutirão, cada um da comunidade traz uma prenda para ajudar na festa e o dinheiro arrecadado vai para a igreja. 
Toda a comunidade ajuda na manutenção. A cada 2 meses sempre limpam o terreno, fazem os reparos necessários. A 
comunidade cuida da igreja, voluntariamente. 

A “Festa de Finados” reforça o aspecto do apoio mútuo da comunidade. Conta-se que tudo começou porque em frente à 
igreja tinha um bar, da dona Ju e do sr. Pedro Coradin, pais do sr. Delício Coradin. Inicialmente se forneciam comida para 
os conhecidos, mas conforme foi aumentando o contingente de pessoas, tiveram que começar a matar um boi para dar 
conta, em outro espaço, no bosque onde fica a igreja. “Aí o pessoal trazia os pães e lá disponibilizava-se a carne. É uma 
festa colaborativa e de ajuda para quem vem de fora para o Dia dos Mortos e não tem onde comer. É uma tradição que 
já tem mais de 70 anos”, diz dona Angela Mocelin. 

5.10.1.5.4. LUGARES DE MEMÓRIA E ESPAÇOS DE SOCIABILIDADE NA COLÔNIA PRESIDENTE FARIA 

Partindo do entendimento de que o patrimônio cultural é fruto da interação entre aqueles que produzem e reproduzem os 
modos de vida, de fazeres e saberes em um determinado espaço, e que estes estão em constante transformação, porque 
em movimento; e que os valores a eles atribuídos estão relacionados e fazem sentido na trajetória da comunidade em 
que estão inseridos, envolvendo os mais diversos domínios da vida social; buscou-se identificar aqueles pontos 
marcantes no tempo e que permanecem ainda hoje na memória e nas práticas sociais vigentes e na eleição do que é 
culturalmente relevante. 

Parte-se de uma noção de cultura baseada numa concepção antropológica de construção coletiva. 

Elaboração coletiva e socialmente diferenciada de símbolos, valores, ideias, objetos, práticas e 
comportamentos pelos quais uma sociedade, internamente dividida e sob hegemonia de uma classe 
social, define para si mesma as relações com o espaço, o tempo, a natureza e os humanos (CHAUI, 
2011, p. 57). 
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Uma concepção colaborativa que parte daqueles que vivenciam e elaboram seus próprios modos de vida, suas memórias, 
suas histórias, enfim, que definem quais são as suas referências culturais. Referências essas que identificam quais 
marcadores culturais lhes são caros. Tais marcadores podem se manifestar em forma de memórias, e por isso o processo 
de contar essas histórias é tão importante; e, também, pode se manifestar em locais coletivamente reconhecidos.  

Arantes (2016) defende uma noção de patrimônio ligada à de território e territorialidade, e que deve levar em consideração 
tanto questões imateriais como materiais, que se constroem concomitantemente, pondo em evidência a imbricação entre 
natureza, paisagem, território e trajetória histórica. Nesse sentido, vale lembrar o Decreto nº 3.551/2000, que abarca as 
“celebrações, formas de expressão, lugares e saberes” como domínios a serem levados em consideração na identificação 
das referências culturais. Entende-se, portanto, que as referências culturais não se limitam aos monumentos imóveis, são 
também relacionadas aos símbolos e significados ligados a eles, como também a práticas e sentidos a eles relacionados:  

São as práticas e os objetos por meio dos quais os grupos representam, realimentam e modificam a 
sua identidade e localizam a sua territorialidade. Referências são os marcos e monumentos edificados 
ou naturais, assim como as artes, os ofícios, as festas e os lugares a que a vida social atribui 
reiteradamente sentido diferenciado e especial: são aqueles considerados os mais belos, os mais 
lembrados, os mais queridos, os mais executados (ARANTES, 2010, p. 54). 

As referências imbricam o imaterial e intangível ao material e tangível: 

Referências, portanto, são sentidos atribuídos a suportes tangíveis ou intangíveis, materiais ou não, a 
artefatos assim como a manifestações da oralidade. Elas podem estar nos objetos, assim como nas 
práticas, nos espaços físicos, assim como nos lugares socialmente construídos (ARANTES, 2010, p. 
55). 

As memórias, conforme Bosi (1979), são construídas coletivamente. Elas fazem sentido coletivamente e elas 
dão sentido ao trajeto histórico na coletividade. A escolha do que é lembrado e o que é esquecido é um evento social. 
Quanto mais contato com o mundo externo mais “real” se tornam as memórias.  

A memória do indivíduo depende do seu relacionamento com a família, com a classe social, com a 
escola, com a Igreja, com a profissão; enfim, com os grupos de convívio e os grupos de referência 
peculiares a esse indivíduo (BOSI, 1979, p. 18). 

Trazendo tais concepções para o contexto em estudo, assume-se que a manutenção ou a salvaguarda das referências 
culturais passa pela manutenção ou pela construção coletiva e cotidiana da memória da criação da Colônia Presidente 
Faria, de quem foram os antepassados pioneiros, da história do trabalho e do senso colaborativo entre seus moradores. 
Mas, como se viu, a memória não é algo individualizado, ela é construída coletivamente, as lembranças de um indivíduo 
apenas, sem seus referenciais sociais, seus familiares, vizinhos e demais compatrícios, não tem sentido por si. Ela tem 
o sentido que a comunidade dá a ela. “A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, agora, à nossa 
disposição, no conjunto de representações que povoam nossa consciência atual” (BOSI, 1979, p. 17). Ou, ainda, “uma 
lembrança é diamante bruto que precisa ser lapidado pelo espírito. Sem o trabalho da reflexão e da localização, seria 
uma imagem fugidia” (BOSI, 1979, p. 39). 

Entende-se, portanto, que os laços entre os moradores, assinalados e reforçados por eles mesmos, são relações 
importantes para a manutenção e reprodução de suas práticas socioculturais e de sua história em comum. Do mesmo 
modo, há lugares que se apresentam como marcadores dessa memória que se fortalece e ressignifica a cada momento. 
Há alguns lugares, apontados pelos entrevistados recorrentemente, que constituem testemunhos materiais da própria 
realização do sentido mais intenso da cultura local: seu senso de coletividade e colaboração.  

Estes lugares, sob o ponto de vista antropológico, embora tenham sua dimensão geográfica e material, não se limitam a 
ela, adquirindo significado nos fazeres a eles associados. O local por si é desprovido de sentido, mas associado aos 
fazeres, torna-se um patrimônio cultural. “O lugar se completa pela fala, a troca alusiva de algumas senhas, na convivência 
e na intimidade cúmplice dos locutores” (AUGÈ, 1994, p. 73).  

O Decreto nº 3.551, de 04 agosto de 2000, na definição do livro de lugares, aponta como lugares de interesse cultural 
“mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se reproduzem práticas culturais coletivas”. Ainda sobre o 
conceito de “lugar”, dentro desta perspectiva, o IPHAN assim coloca: 

Alguns territórios ou parte deles podem ter significados especiais. Esses significados costumam estar 
associados à forma como o território é utilizado ou valorizado por um certo grupo; são as experiências 
dessas pessoas que dão sentido especial a um lugar. Pode ser um bosque, um rio, um sítio 
arqueológico, uma praça, uma construção, ou mesmo um conjunto desses elementos (uma paisagem 
inteira!) (IPHAN, 2013, p. 14). 
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Com efeito, nas falas dos entrevistados chama a atenção determinados lugares de manifestações culturais marcantes 
em sua história e que seguem se reinventando na sociabilidade local atual, tais como o Bosque da Igreja, a própria Igreja 
Matriz Nossa Senhora da Saúde e a antiga escola local, hoje sede da AMICI. Além disso, foram elencadas edificações 
históricas que remetem a determinados períodos de constituição da comunidade e que se estabelecem como suportes 
de memória sobre sua trajetória histórica (Quadro 3 e Figura 83). 

Quadro 3: Informações das Entrevistas em Campo. 

 Local Coordenadas UTM 

1 Bosque da Igreja 22 J 687644 E / 7194399 S 

2 Igreja Matriz Nossa Senhora da Saúde 22 J 687586 E / 7194407 S 

3 Antiga escola local (atual sede da AMICI) 22 J 687749 E / 7194182 S 

4 Antigo Armazém do Sr. Eugênio Trentin 22 J 687435 E / 7194656 S 

5 Casa Histórica 1 22 J 687443 E / 7195399S 

6 Casa Histórica 2 22 J 687217 E / 7194456 S 

7 Casa Histórica 3 22 J 687066 E / 7194490 S 

Figura 83: Lugares de Memória e Espaços de Sociabilidades Indicados na Colônia Presidente Faria. 

 

O Bosque da Igreja é apontado como um dos marcadores culturais materiais mais importantes. Ele é um local de 
celebração, há décadas, que congrega as memórias dos antepassados e constrói novas memórias ao colocar diferentes 
parentes e conhecidos de antigamente e de agora no mesmo local para celebrar e recordar seus entes finados. Traz a 
concepção de solidariedade e colaboração que entendem ser uma marca de sua cultura e de sua vida em comunidade. 
Traço sempre descrito com muito orgulho e que está presente desde a construção coletiva e voluntária da primeira igreja; 
permanecendo nos mutirões na realização de festas e captação de recursos para sua manutenção.  
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A “Festa de Finados”, como alguns chamam a celebração de Finados, é um evento esperado e do qual todos se mostram 
orgulhosos. Começou, conforme se viu, como uma necessidade, pois não se tinha onde comer quando “os de fora” iam 
para a Colônia Presidente Faria para o Dia de Finados. Era uma “ajuda” àqueles que precisavam e não tinham onde 
comer. E com o tempo virou tradição. A comunidade se mobiliza para organizar o evento, que acontece no Bosque da 
Igreja e recebe parentes e conhecidos de gerações (Figura 84). 

Figura 84: Bosque da Igreja. 

 

Nesse contexto, o cemitério também torna-se um lugar importante da cultura local, pois, sendo o maior da região torna-
se o mote da visitação do Dia de Finados. Em função dos antepassados lá sepultados, os atuais moradores continuam 
em contato com conhecidos antigos e conhecendo ainda novos. No ensejo, então, da memória dos antepassados 
pioneiros, também é um local importante e motivo pelo qual tantas pessoas de diferentes lugares da região ali se 
encontram. 

A Igreja Matriz Nossa Senhora da Saúde (Figura 85) também se constitui como lugar que mobiliza e aglutina a 
sociabilidade local desde os primeiros tempos. Conforme conta o sr. Luís Coradin, por volta da década de 1950, na 
“praça”, havia a igreja, o armazém e uma cancha de bocha. A igreja, portanto, sempre foi o centro socializador. A 
religiosidade desde sempre foi um importante marcador da cultura local, materializada na igreja, que foi construída, 
contam, pela comunidade, com dinheiro e trabalho de seus moradores. Todos contam histórias sobre sua construção e 
sobre a vinda de imagens sacras da Itália. 

A igreja é um lugar de reconhecimento, que conforma a memória local. Lá está a igreja com sua torre, que foram 
construídas em diferentes momentos, e isso também diz sobre as especificidades da vida na comunidade, que sempre 
teve alimentos, já que sempre cultivaram a terra, mas tiveram pouco dinheiro circulando. Assim, a construção da igreja e 
depois da torre é resultado dessa dedicação em “juntar o dinheiro” em cada festa, em cada mutirão. 
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Figura 85: Igreja Matriz Nossa Senhora da Saúde. 

 

Outro importante elemento relacionado à religiosidade é o trajeto das capelinhas. As capelinhas percorrem as casas da 
comunidade até hoje. E ao final de um ano de circulação tem-se a Festa das Capelinhas. Essa visitação é para levar 
benção às casas. Embora atualmente não façam mais as novenas com tanta frequência em todas as casas que a 
capelinha percorre, há ainda a manutenção da circulação da capelinha, permitindo que as famílias, mesmo 
individualmente, mantenham suas orações e devoção.  

Essa circulação só é possível porque há entre os moradores esse sentimento de pertencimento que fornece uma 
segurança ontológica de proteção e colaboração. Todos se conhecem e reconhecem no outro a devoção que faz com 
que o senso comunitário perdure.  

Além dos lugares relacionados à religiosidade, outro apontado é a escola, que possui um lugar importante na memória 
local. Muitas histórias perpassam o momento em que haviam aulas e professoras atuando na comunidade. A escola 
multisseriada não existe mais, mas o local onde ficava hoje dá lugar à AMICI, sendo ainda um ponto de referência (Figura 
86). 

Figura 86: Edificações da antiga escola da comunidade, atualmente sede da Associação de Moradores da Colônia Faria 
(AMICI). 
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Como se vê, além das narrativas dos interlocutores entrevistados sobre os aspectos históricos, econômicos e culturais, 
também foram apontados elementos na paisagem que se constituem como suportes materiais dessas memórias 
coletivas, que fortalecem, outrossim, o sentimento de identidade, de fazer parte de uma história comunitária que é 
dinâmica mas que mantêm fortes laços com sua tradição. Estes foram entendidos, dentro dessa pesquisa e a partir das 
observações de campo, como “lugares de memória”, os quais, conforme Nora (1993, p. 14), “são lugares, com efeito nos 
três sentidos da palavra, material, simbólico e funcional”, ou seja, são materiais porque ancoram a memória coletiva e 
remetem à experiência dos sentidos, são simbólicos porque expressam e evidenciam a memória coletiva e são funcionais 
porque têm a função de materializar e alicerçar estas memórias. 

Neste sentido, foram indicadas também algumas edificações históricas que se constituem como suportes materiais ainda 
presentes na paisagem atual que remetem à trajetória histórica comum da Colônia Presidente Faria e que ancoram 
narrativas sobre os pioneiros e os antepassados que ali construíram suas vidas e estabeleceram suas famílias. 

A presença dos “negócios” (armazém/comércio local) foi extensamente narrada em muitas das entrevistas. Deles, a maior 
parte ficou na lembrança e em raras fotografias. Contudo, presente no ambiente local está a edificação onde funcionou 
há até menos de uma década o armazém do sr. Eugênio Milani (Figura 87). Segundo relata sua filha, que hoje mora em 
domicílio no mesmo lote, seu pai comprou a construção na década de 1950. Além do comércio local, distribuía produtos 
pela região e possuía, também, engenho para o processamento do fubá. Devido a adversidades recentes, o armazém foi 
fechado há aproximadamente 7 anos. 

Figura 87: Antigo armazém do sr. Eugênio Milani, de propriedade da família desde a década de 1950, tendo funcionado até 
7 anos atrás. 

 

Destacando-se na paisagem local como uma das edificações mais antigas, a Casa Histórica 1 (Figura 88) foi construída 
na década de 1950, onde moraram Dommenico Coradin e Margarida Scucato. A edificação, além de remeter aos 
processos construtivos das casas mais antigas da comunidade, que utilizavam fartamente a madeira disponível e retirada 
para a abertura de roças como matéria-prima, é frequentemente lembrada pelos vizinhos como a “Casa da Dona Ju”, 
fazendo referência à sua última moradora, conhecida na comunidade e falecida em 2019 com 99 anos de idade. “Dona 
Ju” foi também quem primeiramente cozinhava para a Festa de Finados. Uma das “fundadoras” dessa tradição. 
Atualmente a casa não é utilizada como moradia, mas se mantém de pé como lembrança. 
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Figura 88: Casa construída na década de 1950. 

 

Segundo a família, a Casa Histórica 2 foi construída por Egídio Mocelin e Catarina Schena, com madeira de pinheiro, há 
aproximadamente 140 anos, sendo portanto, uma das mais antigas da comunidade, remanescente dos primeiros tempos 
da fixação dos colonos no território. A casa fez parte de um conjunto de edificações mais amplo, constituído por galpão 
para o armazenamento de milho e feno e vinícola (Figura 89). 

Figura 89: Casa construída por Egídio Mocelin e Catarina Schena. Segundo seus descendentes, a edificação tem cerca de 
140 anos. 

 

Antes da Casa Histórica 3 ser construída, no local havia uma casa de madeira. A atual edificação, em alvenaria (Figura 
90), foi erigida pelo pai de dona Gema Gueno, há aproximadamente 70 anos. Após a construção dessa casa, outras 
construções foram sendo edificadas ao redor, paulatinamente, constituindo o sítio atual, com área de armazenamento, 
criação de animais, plantação de hortaliças para o consumo, dentre outras benfeitorias. Desde que veio morar no local, 
o pai de dona Gema Gueno produzia vinho em uma adega localizada no porão da casa, a partir de uvas plantadas nos 
terrenos adjacentes. Ainda hoje o porão conserva algumas ferramentas e utensílios utilizados no preparo da bebida, que 
são guardados com carinho pela família como lembrança de um tempo marcante em sua história. 
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Figura 90: Casa construída há aproximadamente 70 anos pelo pai de Dona Gema Gueno. 

 

Na entrevista realizada com a família, ficou nítido o afeto que têm com o lugar, ao rememorarem as histórias que ali 
aconteceram e ao falarem do espaço como parte de sua trajetória, citando as araucárias que ainda existem no terreno, 
as amplas áreas adjacentes onde existiam as antigas plantações e mesmo o porão onde o vinho era feito (que hoje 
remanesce como lembrança de um tempo ido) (Figura 91 a Figura 93). “A história toda tem um significado, tem uma 
importância [...] Fora as nascentes, as araucárias [...] Mesmo que a gente seja indenizada, onde a gente vai encontrar 
um lugar para morar igual a esse. Será que as pessoas vão se acostumar a morar em um lugar diferente desse? [...] Todo 
mundo é parente de todo mundo, vai a pé, se ajuda”, ressalta Patrícia Gueno. 

Figura 91: Antiga adega e utensílios para a produção de vinho, hoje guardados como lembranças pela família. 
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Figura 92: Recipientes usados para a produção de vinho. 

 

Figura 93: Barril usado para a produção de vinho. 

 

Como se viu, todos esses são locais que colaboram na construção e manutenção da memória local que permeia sua 
sociabilidade. O compartilhamento dessas memórias entre os interlocutores é bastante forte. O fato de todos serem “meio 
parentes” faz com que cruzem histórias, que se visitem e se conversem ainda hoje, principalmente nas festas da igreja. 

Ressalta-se, por fim, que não foi realizado um levantamento extensivo das edificações históricas, mas sim seguidas as 
indicações dos interlocutores de campo, a partir de seus apontamentos e das narrações de suas memórias. Esses 
lugares, portanto, são aqui concebidos como expressões materiais do processo histórico e da conformação sociocultural 
da Colônia Presidente Faria. 
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5.10.1.6. Considerações Finais Sobre a Comunidade Colônia Faria 

O estudo apresentou os resultados do levantamento das referências histórico-culturais da comunidade tradicional Colônia 
Presidente Faria. As entrevistas realizadas com diversos interlocutores demonstraram que os moradores compartilham 
de uma memória coesa quanto à trajetória histórica da comunidade e sua conformação sociocultural. Ficou evidente a 
força da religiosidade como fator de amálgama cultural e social, bem como da ligação com o território como um forte traço 
característico – mas não exclusivo – de sua organização social. 

A noção de vida em comunidade foi o elemento mais ressaltado em todas as entrevistas. Muito se menciona a origem e 
a trajetória em comum, lembrando os antepassados que vieram de regiões da atual Itália, principalmente de Vêneto, não 
somente para a Colônia Presidente Faria, mas para as localidades ao redor. Assim, essa história é compartilhada e as 
vivências construídas desde os primeiros tempos, sendo fortalecidas pelos casamentos entre famílias conhecidas e pelo 
regime de repartição dos terrenos entre os próprios filhos, com raríssimos casos de vendas à outrem. Isso redunda em 
um forte vínculo de familiaridade, onde “todos se conhecem” e “todo mundo ajuda todo mundo”, gravitando em grande 
medida em torno da religiosidade católica. 

Com efeito, este fato de os vizinhos se conhecerem e compartilharem histórias e memórias em comum, além do local em 
que vivem, reforça seu caráter enquanto comunidade tradicional. As falas e as memórias que emergiram e foram narradas 
acima, com base em categorias macrossociais de economia, história e cultura, foram temas que surgiram nos diálogos, 
que estiveram no roteiro de entrevista previamente estruturado, com base na pesquisa bibliográfica e documental anterior 
ao campo. Todos esses marcadores estavam presentes nas memórias dos interlocutores. No entanto, a referência mais 
proeminente foi ao senso de comunitarismo, que traz ao discurso tanto uma sensação de coerência histórica, como uma 
sensação de segurança em estar entre comunidade. Essa segurança parece vir da disposição colaborativa, 
historicamente presente na trajetória constitutiva da Colônia, desde a construção da primeira igreja, e posteriormente, as 
festas, em especial aquelas destinadas a manutenção da paróquia e a de Finados. E parece estar relacionada à uma 
espécie de segurança ontológica, de que estão entre seus pares. Isso fica claro, por exemplo, na tradição das capelinhas. 
Há uma segurança, também, em saber que o vizinho é conhecido de gerações. 

O apego com o local ainda mantém os moradores e seus descendentes residindo na comunidade. Conforme foi relatado 
por vários deles, embora as interações sociais sejam hoje muito diferentes, devido às logísticas pessoais, pois muitos 
trabalham fora e não mais na roça, quando os horários eram mais ou menos os mesmos ocorriam muitas visitas mútuas 
entre vizinhos, seja para o “fió”, seja para as novenas. As rotinas mudaram em determinados aspectos, mas todos sentem-
se ainda uma mesma comunidade que se conhece e que se cuida. Muitos sendo, inclusive, parentes. Então, aqueles que 
trabalham ou estudam fora, principalmente em Curitiba, vão todos os dias e voltam, e pretendem continuar residindo na 
Colônia. 

Apesar dos cotidianos não se cruzarem nos finais de tarde nas casas dos vizinhos em coletividade, embora isso 
permaneça entre os mais próximos, ainda assim, existe as festividades e celebrações em que a comunidade se junta 
para coletiva e voluntariamente manterem as tradições religiosas na paróquia. Todos relataram as 4 principais festas 
como eventos importantes para si e para a coletividade. Sendo o mais emblemático a reunião que acontece no Dia de 
Finados, onde o senso de solidariedade se faz presente e se renova. É um momento do ano de muita importância na 
renovação de sua sociabilidade, mas também de rememorar as raízes com a terra e com os seus. 

Contam sua história sempre com muito orgulho e nostalgia pelo sofrimento e trabalho que seus antepassados passaram, 
então manter a terra e as tradições é de certa forma prestar homenagem e agradecê-los pelo chão que pisam e pelo 
alimento que comem. Têm uma ligação muito forte com a terra, com os parentes e com sua sociabilidade, o que facilita 
a convivência e os laços de solidariedade e afeto.  

Ressalta-se, portanto, como os resultados do levantamento de campo refletem a noção de referências culturais acima 
referida, na medida em que a identificação dos moradores da Colônia Presidente Faria como comunidade tradicional 
perpassa não somente pelos elementos materiais, mas pela imbricação entre a apropriação cultural e simbólica do 
espaço, que é fruto de uma trajetória histórica em comum e da manutenção, reprodução e reelaboração de tradições que 
lhes dá identidade. 

Quanto ao empreendimento, é unânime a opinião de que a implantação do Contorno Norte de Curitiba é importante para 
o desenvolvimento regional e para a infraestrutura de transportes. Questionam, no entanto, o atual traçado proposto em 
projeto. Argumentam que um dos pontos mais negativos é o fato do traçado cortar a comunidade ao meio, gerando um 
impacto bastante grande e forte no cotidiano e na sociabilidade local. Poluição sonora, visual e atmosférica eventualmente 
trazidas pelo aumento do fluxo de veículos também é um dos fatores apontados, bem como as mudanças que serão 
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ocasionadas na paisagem, tendo em vista que a comunidade se constitui e se orgulha de ser uma área que apresenta 
características rurais entre aglomerações urbanas. 

O traçado, portanto, afetaria o modo de vida local e sua coesão enquanto comunidade tradicional, na medida em que a 
implantação do empreendimento transpassaria o território da comunidade, potencialmente trazendo, como 
consequências, ruídos e movimentações estranhas que descaracterizariam o aspecto tranquilo e rural do lugar, elemento 
marcante recorrentemente mencionado pelos moradores, portanto uma forte referência cultural local. Outro fator a se 
considerar, é que a implantação de uma rodovia em seu território pode fomentar a ida de estabelecimentos de diversas 
características para a região e provocar a especulação imobiliária dos terrenos lindeiros, comprometendo, dessa forma, 
a maneira tradicional como a comunidade organiza o seu território, o que é diretamente refletido no ambiente local e na 
sua organização sociocultural. 

No que diz respeitos aos aspectos materiais, cabe ressaltar que uma expressiva área da comunidade, notadamente sua 
parte central, onde ficam a Igreja Matriz Nossa Senhora da Saúde, o Bosque da Igreja, o cemitério local e a antiga escola 
(hoje sede da AMICI) fica situada há menos de 500 m do projeto de traçado do empreendimento. Conforme se indicou 
acima, estes lugares não devem ser considerados apenas em sua constituição material, mas sim associados com seu 
uso e as manifestações culturais que ali ocorrem, como as celebrações e os eventos comunitários. 

Chama-se a atenção para os casos da Casa Histórica 2 e da Casa Histórica 3. A primeira edificação fica a 
aproximadamente 90 m do projeto de traçado da rodovia, o que a coloca em risco de impacto direto devido tanto às 
mobilizações para a instalação da rodovia quanto durante sua operação, potencialmente comprometendo sua estrutura 
e o ambiente do seu entorno. Já a Casa Histórica 3, a se confirmar o traçado projetado, deverá ser suprimida, causando 
um impacto direto na vida e na memória de seus moradores. A esse respeito, ressalta-se a preocupação externada pelos 
moradores, que afirmam que a remoção do local onde moram não causa temor somente pelos bens materiais, mas 
também pela ligação que têm com a comunidade e com a terra onde passaram grande parte da vida. 

5.11. ORGANIZAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

Nesta parte do Diagnóstico do Meio Socioeconômico no âmbito do EIA/RIMA em desenvolvimento no processo de 
licenciamento ambiental do empreendimento de implantação do Contorno Norte de Curitiba em curso junto ao IAP, o TR 
emitido pelo órgão ambiental estadual solicita que sejam levantados dados a respeito da existência de entidades e 
organizações da sociedade civil, lideranças comunitárias, mapeamento de lideranças comunitárias, mecanismos de 
tomada da decisão participativa, análise de situações de conflito existentes e conflitos existentes em reservas em 
comunidades tradicionais na área de influência do empreendimento. 

O levantamento foi feito com base em dados primários e secundários, dando-se ênfase, sempre que pertinente em razão 
das características do projeto em estudo, à AID e à ADA do empreendimento. 

Ressalta-se que a questão dos “conflitos existentes/potenciais em relação à implantação do empreendimento (estudo 
qualitativo), foi abordada no item 5.9 – População Diretamente Afetada pois, a equipe técnica considerou mais pertinente 
na lógica de apresentação do texto, uma vez que este tema diz respeito diretamente à percepção ambiental dos 
impactados, uma das exigências daquele item, de acordo com o TR. 

Além da aplicação dos questionários socioeconômicos que renderam percepções além das questões formalmente 
formuladas no instrumento, também foi realizada entrevistas com o Sr. Josmar Amaral, diretor do Departamento Municipal 
de Assuntos Comunitários de Colombo – DEPAC e com o Sr. José Nilo Lenze, Coordenado do Conselho Regional de 
Assistência Social de Guaraituba, bairro que possui porção na ADA do empreendimento. Também colaborou com 
entrevista cedida à equipe técnica, a Engª Ambiental Daniele Costacurta Gasparin, Diretora do Departamento de 
Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Colombo. 

As fotos a seguir ilustram esses momentos do trabalho. 
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Figura 94: Registros fotográficos da entrevista com o Sr. Josmar Amaral, diretor do DEPAC - Colombo. 

  

Figura 95: Registros fotográficos da entrevista com o Sr. José Nilo Lenze, Coordenador do CRAS Guaraituba. 

  

Figura 96: Registros fotográficos, respectivamente, do CRAS e do Mapa da área de abrangência do CRAS Guaraituba. 
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Figura 97: Registros fotográficos da entrevista com a Engª. Daniele Costacurta Gasparin, Diretora do Departamento de 
Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Colombo. 

  

O Sr. Josmar Amaral, diretor do Departamento Municipal de Assuntos Comunitários de Colombo – DEPAC destacou a 
subordinação de seu departamento à Secretaria Municipal de Assistência Social do município, responsável por diversas 
frentes de trabalho no atendimento a famílias no âmbito das políticas públicas de assistência social. Em relação ao 
empreendimento, o Sr. Josmar salientou a importância de se considerar de forma diferenciada, a comunidade de Colônia 
Faria, tendo em vista a forte mobilização social local e sua posição contrária a instalação do projeto, devido às 
intercorrências do mesmo na matriz de identidade daquela população específica, de tradição italiana e bastante 
importante no aspecto cultura de formação do município de Colombo como um todo. 

Outro entrevistado, o Sr. José Nilo Lenze, Coordenado do Conselho Regional de Assistência Social de Guaraituba, bairro 
que possui porção na ADA do empreendimento, forneceu relevantes informações a respeito da estrutura e serviços de 
atendimento aos cidadãos por meio do CRAS por ele coordenado. Citou como principais ações a realização do cadastro 
para inclusão do Programa Federal Bolsa Família, encaminhamentos para o Benefício de Prestação Continuada-BPC, 
fornecimento de cestas básicas para a população vulnerável, manutenção de centros de convivência de idosos com 
destaque para a relação intergeracional (idosos/crianças). Em termos de projetos em curso no município, ressaltou a 
importância do Projeto Pró Criando, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Colombo e que trabalha principalmente 
com a qualificação e capacitação profissional, mantendo entre outras, parceria com o Centro de Integração Empresa 
Escola – CIEE, projetos educacionais no contra-turno escolar e atividades nas áreas de convivência e fortalecimento de 
vínculos familiares e coletivos. 

Já a Diretora do Departamento de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Colombo. Engª 
Ambiental Daniele Costacurta Gasparin, destacou as diferenças significativas nos perfis social e de uso e ocupação do 
solo na área diretamente afetada-ADA pelo empreendimento, fornecendo uma breve caracterização de cada bairro e seus 
principais problemas relativos à questão do meio ambiente e da educação ambiental relacionando estas questões com a 
natureza do projeto, que, em sua balizada opinião, devem ser contempladas no estudo de impacto ambiental em 
desenvolvimento.  

5.11.1. Organização e Ações da Sociedade Civil 

A Constituição Federal de 1988 adotou os princípios da participação popular na elaboração de políticas públicas em 
diversas áreas como na saúde, assistência social, educação, direitos da criança e do adolescente, entre outras, 
consolidando a capacidade conferida à sociedade organizada (movimentos sociais, organizações sindicais e 
profissionais, militância política etc.) de interagir com o Estado na definição de prioridades destas políticas e fortalecendo 
o estado democrático de direito por meio do controle social. 

Essa capacidade de intervir nas políticas públicas se dá, sobretudo, através dos conselhos instituídos no âmbito da União, 
dos Estados e dos Municípios. O instituto da participação popular está presente em vários dispositivos do texto 
constitucional. Assim é que, o artigo 29, XII, prevê a cooperação das associações representativas no planejamento 
municipal, os artigos 194, parágrafo único, VII, 198, III, 204, II, 206, VI e 227, parágrafo 1º, estabelecem o caráter 
democrático e descentralizado nas áreas de seguridade social (saúde, previdência e assistência social), da educação e 
da criança e do adolescente, e outras por meio da participação da sociedade civil na gestão de políticas públicas. 
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Sendo mais próximos aos interesses das comunidades, os conselhos no âmbito municipal acabam por adquirir visibilidade 
no processo de formulação, controle e avaliação das diversas políticas públicas no país. Eles estão presentes nos 5.570 
municípios brasileiros, incluindo, é claro, aqueles que fazem parte da AII do empreendimento de implantação do Contorno 
Norte de Curitiba.  

Na área de influência direta do empreendimento – município de Colombo – são os seguintes os conselhos municipais 
existentes: 

 Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS; 

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA; 

 Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – COMDI; 

 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPcD; 

 Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM; 

 Conselho Municipal de Educação – CME; 

 Conselho Municipal de Saúde – CMS; 

 Conselho Municipal de Meio Ambiente – CONMACO; 

 Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável – COMDEC; 

 Conselho da Cidade de Colombo – CONCIDADE (acompanhamento da política urbana de Colombo); 

 Conselho Tutelar de Colombo. 

Os conselhos municipais são espaços públicos de participação institucionalizados pelo Estado, com o objetivo de 
promover a participação da sociedade civil na formulação e no controle das políticas públicas. Por exemplo, a lei Orgânica 
da Assistência Social, a lei Orgânica da Saúde, o ECA, o Estatuto do Idoso, a legislação de cada área específica, enfim, 
prevê que a sociedade e os governos participem em conjunto das ações desenvolvidas na área.  

Tais conselhos, em geral, são permanentes e contínuos, havendo substituição de membros que participam como 
conselheiros, mas cada um desses conselhos não acaba. Todos os conselhos têm objetivos específicos na sua área de 
atuação: devem fortalecer a política pública onde atuam. Esses conselhos são criados pela elaboração de um projeto de 
lei municipal que o institui e também cria em geral, um Fundo específico. Como cada área específica tende a publicar 
diretrizes para a estruturação, reformulação e funcionamento dos respectivos conselhos, estas devem servir de base para 
a elaboração da lei municipal de criação deles. Esta lei municipal define o número de conselheiros titulares e suplentes 
(composição), o período de cada mandato dos conselheiros (eleição), a estruturação (se terá secretaria executiva, 
comissões temáticas etc.) e também regulamenta as competências, atribuições, responsabilidades e prerrogativas dos 
conselheiros, estabelecendo o modo de funcionamento do conselho, normalmente propondo a criação de comissões de 
trabalho. Estabelece ainda disposições gerais quanto ao Fundo, quando ele existe, além de acompanhar a elaboração e 
execução do orçamento público.  

Um Conselho Municipal é formado por pessoas da comunidade e por servidores públicos municipais da área temática a 
que se referem. A população indica parte dos conselheiros e a prefeitura indica a outra parte. Cada Conselho também 
deve elaborar seu próprio regimento interno, tomando como base os modelos do Conselho Nacional e Estadual da sua 
área, especificando como será o seu funcionamento prático, como será composta a mesa diretora, como serão realizadas 
as reuniões, como funcionará a Secretaria Executiva, quando existir. Um conselho para funcionar bem deve considerar 
três aspectos importantes: a dimensão administrativa, a dimensão técnica e a dimensão política. 

Além da participação social em conselhos comunitários, levantou-se também para efeito deste diagnóstico 
socioeconômico, outras organizações da sociedade civil de natureza diversa que tenham ação destacada na AID do 
empreendimento. As organizações da sociedade civil representam um conjunto de organizações e iniciativas privadas 
que visam à produção de bens e serviços públicos, isto é, buscam responder às necessidades coletivas, o bem-estar 
social. Nesse sentido, a participação dos cidadãos num modelo associativo é essencial para a democracia e o 
fortalecimento da sociedade civil, redefinindo assim, a relação entre o poder público e a sociedade. O crescimento dessas 
organizações exige de suas lideranças planejamento, organização e controle, gerando assim maior eficácia para a 
sustentabilidade e desenvolvimento social. 

Antes de se passar a descrever os destaques encontrados na pesquisa em relação às formas de organização popular é 
importante salientar as bases conceituais adotadas neste estudo para efeito do diagnóstico em tela. 
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É preciso esclarecer a que tipos de entidades se está referindo. Junto com o Estado (considerado como o primeiro setor) 
e com o Mercado (segundo setor), identifica-se a existência de um Terceiro Setor, mobilizador de um grande volume de 
recursos humanos e materiais para impulsionar iniciativas voltadas para o desenvolvimento social, setor no qual se 
inserem as sociedades civis sem fins lucrativos, as associações civis e as fundações de direito privado, todas entidades 
de interesse social.  

Neste tópico do diagnóstico do meio socioeconômico, procurou-se revisar de forma objetiva, as principais entidades que 
se destacam no chamado terceiro setor no cenário da AID do empreendimento, isto é, o município de Colombo, onde se 
localiza a totalidade do traçado previsto para o projeto rodoviário em processo de licenciamento ambiental.  

O Terceiro Setor é aquele que não é público e nem privado, no sentido convencional desses termos, porém, guarda uma 
relação simbiótica com ambos, na medida em que ele deriva sua própria identidade da conjugação entre a metodologia 
deste com as finalidades daquele. Ou seja, o Terceiro Setor é composto por organizações de natureza “privada” (porém 
sem o objetivo do lucro) dedicadas à consecução de objetivos sociais ou públicos, embora não seja integrante do governo 
(poder público).  

Pode-se, assim, conceituar o Terceiro Setor como o conjunto de organismos, organizações ou instituições sem fins 
lucrativos dotados de autonomia e administração própria que apresentam como função e objetivo principal atuar 
voluntariamente junto à sociedade civil visando ao seu aperfeiçoamento.  

Na área diretamente afetada-ADA do empreendimento, uma entidade de destaque é o movimento intitulado IMAGINE. 
Localizado na Colônia Faria, a entidade representa um movimento socioeducativo que reúne artistas, artesãos e demais 
interessados em reconstrução da memória local e na defesa do ambiente natural. Em seu blog na internet, o IMAGINE 
define como missão “Restabelecer e valorizar a identidade histórico-cultural da comunidade da Colônia Faria. Integrar a 
comunidade aos valores e meios contemporâneos, através da arte e de ações educacionais e culturais. Criar 
oportunidades em favor da autossuficiência e da melhoria da qualidade de vida. Descentralizar a cultura e colaborar na 
defesa e preservação do meio ambiente”. 

O coletivo IMAGINE foi criado por iniciativa de artistas e profissionais de diferentes áreas, com apoio de moradores da 
Colônia Faria, em 2002 e realiza ações colaborativas, cursos, oficinas, prêmios e contribuições voluntárias em prol da 
comunidade. 

A Tabela que se segue traz as informações básicas em relação às principais organizações da sociedade civil presentes 
na AID do empreendimento, considerando o critério de proximidade física e/oi com a área de interesse e os objetivos do 
estudo. Traz também, nas informações de contato, as atuais lideranças identificadas nestes grupos sociais. 

Tabela 98: Principais Organizações da Sociedade Civil na AID 

Entidade Área de atuação Informações de Contato 

Associação Cultura Imagine 
Arte, artesanato, cultura, geração de 
renda e meio ambiente. 

Endereço: Rua Presidente Faria 4184 Colônia Faria 
Telefone: (41) 3562-9018 
Liderança: Sra. Elisângela Drabzinski Felber 

Associação de Moradores 
do Bairro Colônia Faria 
(AMICI) 

Organização e mobilização 
comunitária/preservação da 
tradicionalidade italiana. 

Endereço: Rua Presidente Faria 3734 Colônia Faria. 
Telefones: (41)3562-1675/ (41)9211-8970. 
Liderança: Sr. Henrique Strapasson 

Associação de Moradores 
do Bairro São Gabriel - 
AMOSGA 

Organização e mobilização comunitária 
Endereço: Rua Castro Alves, 14-A 
Telefone: (41) 3621-5993/(41) 6214891 
Liderança: Sr. Ademir Vizentaina 

Associação de Moradores 
Unidos do Bairro Guaraituba 

Organização e mobilização comunitária 
Endereço: Rua Cornélio Procópio, 172 
Telefone: (41) 3621-5969/ (41) 3296-8220 
Liderança: Sr. José Pereira da Silva 

Associação de Moradores e 
Amigos da Roça Grande e 
Região – AMARGRE 
 

Organização e mobilização comunitária 
Endereço: Rua Antenor Alves de Souza, 61 
Telefone: (41) 3663-9209 
Liderança: Sr. José Carlos Moretes do Amaral 

Associação dos Moradores 
do Jardim das Graças 

Organização e mobilização comunitária 
Endereço: Rua das Laranjeiras, 435 
Telefones: (41) 3606-4713 
(41) 6064713 
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Entidade Área de atuação Informações de Contato 
Liderança: João Maria Fernandes 

Associação Comunitária 
dos Moradores e Amigos do 
Jardim Paloma 

Organização e mobilização comunitária 
Endereço: Travessa da Contenda, 166 
Telefone: (41)3605-1549 
Liderança: Jusceni Rosa dos Santos Vidolin 

Associação Industrial 
Comércio Agronegócio e 
Serviços de Colombo - ACIC 

Ações e prestação de serviços para 
desenvolvimento econômico  

Endereço: R. José Antoniozem, 201 – Jd. Arapongas 
Telefones:(41) 3621-3177/ (41)3621-6043 
Liderança: Sra. Maria Aparecida Trindade de Souza 

Associação Italiana Padre 
Alberto Casavecchia 

Projetos culturais de resgate, 
preservação, valorização e difusão da 
cultura italiana 

Endereço: Rua XV de Novembro, 120 – Centro 
Telefone: 3656-1865 
Liderança: Maria Leonor D’Agostin Wolff 

Quanto aos mecanismos de participação comunitária na AID, além da atuação em entidades da sociedade civil, o 
chamado, terceiro setor, o próprio poder público local possui experiências que contribuem para aumento dessa 
mobilização em torno das questões públicas, além das usuais consultas e audiências públicas. Um exemplo recente é a 
possibilidade de a população participar da elaboração do Plano Municipal de Drenagem, em desenvolvimento desde o 
ano de 2019. Para isso foi criada uma plataforma digital para interação com os cidadãos interessados.  Há ainda oficinas 
comunitárias que são ocasionalmente oferecidas para discussão de diversos temas de interesse da sociedade, debates 
e realização de fóruns. 

5. 11. 2 Ações Governamentais 

A gestão da Região Metropolitana de Curitiba atende ao seu Plano de Desenvolvimento Integrado que prioriza objetivos 
de proteção dos “mananciais superficiais e subterrâneos destinados ao abastecimento atual e futuro” e a garantia da 
“conservação e preservação dos biomas mais significativos”. Tais objetivos estabelecem uma primeira linha estratégica 
de gestão territorial de ações comprometidas com a proteção, conservação e preservação do meio ambiente deste 
território. Outros dois objetivos tratam da expansão dos espaços urbanos e de diretrizes para a urbanização, constituindo-
se como segunda linha estratégica que visa otimizar a ocupação em áreas de menor nível de restrições ambientais. 

No que se refere ao arranjo institucional da gestão metropolitana, são partes constituintes: A COMEC, no âmbito do poder 
público estadual, que articula as instâncias associadas: Secretaria Administrativa; Conselho Deliberativo; Conselho 
Consultivo e Conselho Gestor dos Mananciais da RM de Curitiba. Constituem os principais instrumentos legais de gestão: 
Lei Estadual nº 6.514/1974 - legislação de criação que dispõe acerca de sua atribuição; Lei Federal nº 6.766/1979 - que 
dispõe acerca do Controle de Organização Territorial (COTs); Sistema Integrado de Gestão dos Mananciais da RM de 
Curitiba - Lei Estadual no 12.248/1998; Decreto Estadual nº 1.660/1992 - gerenciamento do Sistema de Transporte 
Coletivo da RM de Curitiba; Câmara Técnica [CAT] de Sistema Viário Metropolitano, responsável pela definição das 
diretrizes de gestão para o sistema viário. 2 – A Secretaria Municipal de Assuntos Metropolitanos - Smam de Curitiba, no 
âmbito da Administração Direta do Poder Público Municipal; 3) Em virtude de sua atuação como agente técnico, 
considera-se o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC uma instância associada para efeito e 
4) A Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba-Assomec.  

Entre as ações governamentais também se destaca para organização do território da RMC o “Plano Plurianual - PPA 
2020 – 2023”, que constitui o planejamento da administração pública para quatro anos, do segundo ano do mandato do 
governador até o fim do primeiro ano de seu sucessor. Depois de aprovado pelos deputados estaduais e confirmado pelo 
governador, o plano se torna a base para definição de prioridades e de ações do Governo do Estado. 

O PPA estabelece objetivos e metas da administração pública, direta e indireta, com os programas de manutenção e 
expansão das ações do governo, observando as políticas sociais. Também orienta a preparação da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias-LDO e a Lei Orçamentária Anual-LOA. A criação do plano e das leis está prevista na Constituição Federal, 
no artigo 165, para garantir condições favoráveis à correta aplicação dos recursos públicos.” Texto extraído do site da 
COMEC (http://www.COMEC.pr.gov.br/Pagina/Plano-Plurianual-PPA). 

Também tem destaque o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI, em 2015, o Estatuto da Metrópole (Lei 
Federal nº 13.089/2015) que determinou que as regiões metropolitanas elaborassem os seus Planos de Desenvolvimento 
Urbano Integrado - PDUI. Eles deveriam traçar diretrizes para o desenvolvimento regional e metropolitano, e serem 
apresentados até 12 de janeiro de 2018. Em 2018, porém, a Lei Federal nº13.683/18, estendeu o prazo para 31 de 
dezembro de 2021. 
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O PDUI, é um instrumento legal de planejamento que estabelece diretrizes, projetos e ações para orientar o 
desenvolvimento urbano das cidades, buscando reduzir as desigualdades e melhorar as condições de vida da população 
metropolitana. Ele abrange áreas como mobilidade urbana e regional, uso e ocupação do solo, meio ambiente e proteção 
dos mananciais de água, saneamento básico e resíduos sólidos, desenvolvimento socioeconômico sustentável e 
habitação de interesse social. Os PDUIs serão transformados em lei e o não cumprimento do prazo prevê sanções, 
incorrendo em improbidade administrativa. 

Na região metropolitana de Curitiba existe ainda o Conselho Gestor dos Mananciais da Região Metropolitana de Curitiba 
(CGM-RMC), criado pela Lei nº 12.248, de 31 de julho de 1998, e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 148, de 14 de 
janeiro de 1999. O município de Colombo – AID do empreendimento – faz parte do comitê das Bacias do Alto Iguaçu e 
Afluentes do Alto Ribeira. 

Outro instrumento que o estado do Paraná conta com a instituição Fomento Paraná que possui como objetivo fornecer o 
acesso facilitado ao crédito para os empreendedores seja nas cidades ou as áreas rurais, e com isso visa estimular o 
desenvolvimento do estado em geral. Tal iniciativa também pode ser considerada entre as ações governamentais em 
curso no âmbito da AII do empreendimento. 

Além disto, na área de gestão tributária há o benefício fiscal Através do programa Paraná Competitivo em que as 
empresas e indústrias poderão recolher o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em um período de 
dois a oito anos. O porcentual do imposto a ser pago, que pode ser postergado, também pode variar de 10% a 90%, 
conforme a localização e o número de empregos criados. O índice a ser aplicado é definido por comitês formados por 
técnicos, secretários de Estado e representantes de entidades do setor produtivo.  

O imposto que incide sobre energia elétrica acompanha a mesma lógica de flexibilização e dilação de prazos para 
recolhimento. E o mesmo benefício poderá ser concedido para o tributo incidente sobre o uso do gás natural.  

Destaca-se no município que compõe a AID do empreendimento, a existência do Programa Municipal de Educação 
Ambiental – Colombo Sustentável - PEACS levado a efeito numa parceria das Secretarias Municipais de Meio Ambiente 
e de Educação de Colombo. 

No que diz respeito a acesso de informação de interesse público, considerando que este é um direito constitucional 
resguardado a todas as pessoas e garantido pela Lei de Acesso à Informação – LAI e, o seu Decreto regulamentador no 
Poder Executivo Estadual, a prática desse direito vincula-se principalmente ao canal do Portal da Transparência, a que 
todos os municípios da área de interesse de projetos estão vinculados. No estado do Paraná, existe ainda a 
Coordenadoria de Ouvidoria e Coordenadoria de Transparência e Controle Social, vinculada à Controladoria Geral do 
Estado. 

Quanto à capacidade de articulação dos municípios e sua participação em fóruns de desenvolvimento, comitês de bacias, 
entre outros, destaca-se a participação de Colombo (AID do empreendimento) e Pinhais (integrante da AII do 
empreendimento) no Comitê de Bacia do Rio Palmital. O rio Palmital é afluente da margem direita do rio Iguaçu e sua 
bacia hidrográfica abrange uma extensão de 95km2. Colombo tem porção à montante desse rio, enquanto parte do 
território de Pinhais está à jusante do mesmo. 

5.12. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO ENTORNO 

O uso e ocupação do solo de entorno do Contorno Norte de Curitiba (CNC) tem como instrumento orientador a Lei 
Municipal nº 875, de 16/02/2004, que “Institui o Plano Diretor do Município de Colombo, Estado do Paraná, e dá outras 
providências”. 

Buscou-se no Plano Diretor de Colombo o planejamento de ocupação descrita e mapeada, confrontando com a área de 
implantação do CNC. Segundo o Plano Diretor de Colombo, em parágrafo único do Art. 63, “a delimitação das zonas 
municipais está apresentada no Mapa 3 do Anexo I desta Lei”. 

Desse modo, avaliou-se o Mapa 3 (Zoneamento) citado no Art. 63 da Lei Municipal nº 875/2004, onde, previamente a 
identificação dos zoneamentos, verificou-se que já consta no planejamento municipal a previsão de implantação do CNC. 

A Figura 98 apresenta informações do Plano Diretor de Colombo, com indicação do segmento rodoviário do CNC previsto 
no planejamento municipal, cuja diretriz de traçado se assemelha à diretriz de traçado do empreendimento objeto deste 
EIA. 
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Figura 98: Zoneamento do Plano Diretor de Colombo – Mapa 3. 

 
Fonte: Plano Diretor do Município de Colombo (2004). 

Na Figura 99 é apresentado o projeto do CNC desenvolvido pela Autopista Régis Bittencourt sobreposto sobre o Plano 
Diretor de Colombo. 

  

Previsão do Contorno 
Norte de Curitiba 
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Figura 99: Sobreposição do projeto do CNC em relação ao Diretor de Colombo. 

 
Fonte: Adaptado do Plano Diretor do Município de Colombo (2004). 

Percebe-se na Figura 99 uma delimitação de 500 metros de entorno ao traçado projetado. Esta delimitação foi escolhida 
para apresentar com mais detalhes as diretrizes de uso e ocupação do solo no entorno do empreendimento, com essa 
representação sendo apresentada na Figura 100 que segue.  
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Figura 100: Detalhe do Zoneamento de Colombo em faixa de até 500 metros de entorto do projeto do CNC. 

 
Fonte: Adaptado do Plano Diretor do Município de Colombo (2004). 

Pode ser observado nas figuras anteriormente apresentadas a composição do zoneamento na área de implantação do 
CNC e seu entorno. O projeto possui em sua área diretamente afetada e em seu entorno uma caracterização de ocupação 
planejada no âmbito municipal classificada em: Unidade de Conservação (UC); Zonas de Uso Diversificado 1, 2 e 3 (ZUD 
1, 2 e 3); e Zona de Uso Predominantemente Industrial 1 e 2 (ZUPI 1 e 2). 

 Unidade de Conservação (UC) 

Segundo Plano Diretor de Colombo, “constituem-se unidades de conservação do Município os espaços territoriais e seus 
recursos ambientais que em decorrência da relevância das suas características naturais e paisagísticas, possuam ou 
venham a possuir regime especial de gestão e a eles se apliquem garantias adequadas de proteção, em consonância 
com os termos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação”.  

Para o empreendimento, tanto no em sua área de implantação, quanto em sua área de entorno, há a presença de área 
de Unidade de Conservação representada pela Área de Proteção Ambiental (APA) do Iraí, área de preservação Estadual. 

 Zona de Uso Diversificado (ZUD) 

Já a Zona de Uso Diversificado é caracterizada no Plano Diretor de Colombo como, “área no Município destinada ao 
desenvolvimento de usos e atividades urbanos, voltada a otimizar a utilização da infraestrutura existente e atender às 
diretrizes de estruturação do Município”.  

“Art. 75. As Zonas de Uso Diversificado 1 são aquelas cujas condições ambientais exigem controle no 
adensamento, destinando-se basicamente ao uso residencial e turístico e caracterizam-se por: 

I - potenciais construtivos baixos, condicionados ao grau de fragilidade ambiental; 

II - ocupação horizontal, admitida a verticalização, com garantia de conforto térmico e ambiental; 

III - atividades compatíveis com a preservação dos mananciais nelas existentes. 

... 

Art. 76. As Zonas de Uso Diversificado 2 e 3 caracterizam-se por: 

I - potenciais construtivos de terreno médios, condicionados à implantação de infraestrutura urbana; 

II - edificação horizontal ou verticalização baixa condicionada às declividades dos terrenos. 

Parágrafo Único - São prioridades para as Zonas de Uso Diversificado 2 e 3 para implantação de infraestrutura 
urbana: 

I - ampliação do saneamento básico, com investimentos públicos em áreas ocupadas por população de baixa 
renda; 

II - valorização de área de concentração comercial para formação de subcentros.” 

Avaliando-se a sobreposição do traçado sobre o mapa do zoneamento municipal, foi verificada presença da Zona de Uso 
Diversificado (ZUD) 1 e 3 na área limitada pela futura faixa de domínio do empreendimento. Já o entorno de 500 metros 
avaliado, além da ZUD 1 e 3, há presença da ZUD 2. 
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 Zona de Uso Predominantemente Industrial (ZUPI) 

A Zona de Uso Predominantemente Industrial (ZUPI) “é a porção do território municipal que pode abrigar tanto atividades 
industriais quanto usos e atividades urbanos de baixa densidade”. Conforme Plano Diretor de Colombo: 

“Art. 79. As Zonas de Uso Predominantemente Industrial são compostas por: 

I - Zonas de Uso Predominantemente Industrial I, para indústrias que podem se localizar próximo às Zonas de 
Uso Diversificado; 

II - Zonas de Uso Predominantemente Industrial II, para indústrias que preferencialmente devem se localizar em 
áreas afastadas de outras atividades.” 

Avaliando os 5 zoneamentos encontrados na área de implantação do empreendimento (UC, ZUD 1, ZUD 3, ZUPI 1 e 
ZUPI 2) foi possível identificar que 54% da área de implantação do empreendimento estará em ZUD 1 e 3, 24% em ZUPI 
1 e 2 e 22% em UC.  A Figura 101 que segue apresenta o zoneamento encontrado na área de implantação do CNC, bem 
como a proporcionalidade que estão presentes. 

Figura 101: Zoneamento Encontrado na Faixa de Domínio Projetada. 

 
Fonte: MPB Engenharia (2020). 

Nota-se que a área de implantação do empreendimento está inserida em maior proporção em ZUD 1 (42%). Destaca-se 
que a segunda maior proporção de intervenção prevista será sobre UC (22%), especificamente na APA do Iraí. 

Instituída em 06/05/1996 através do Decreto Estadual nº 1743, a Área de Preservação Ambiental (APA) do Iraí é uma 
unidade de conservação de uso sustentável estadual cujo objetivo de criação foi “a proteção e a conservação da qualidade 
ambiental e dos sistemas naturais ali existentes, em especial a qualidade e quantidade da água para fins de 
abastecimento público, estabelecendo medidas e instrumentos para gerenciar todos os fenômenos e seus conflitos 
advindos dos usos variados e antagônicos na área da Bacia Hidrográfica do Rio Irai”. De acordo com a Lei Federal nº 
9.985, de 18  de julho de 2000, em seu artigo 15º, “A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um 
certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes 
para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade 
biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais”. 

Conciliando a função de proteção e conservação ambiental e possibilitando a ocupação para fins residencial e 
desenvolvimento de atividades de subsistência e econômicas, a APA do Iraí também está segregada em zoneamentos 
que regem o uso e ocupação do solo, conforme Decreto Estadual nº 2200, de 12/06/2000, que aprova o Zoneamento 
Ecológico-Econômico da Área de Proteção Ambiental do Iraí – APA DO IRAÍ. 

Sobrepondo o alinhamento do traçado previsto para o empreendimento no mapa do zoneamento da APA do Iraí (Figura 
102), identificou-se 6 zonas desta Unidade de Conservação onde pretende-se instalar o empreendimento, sendo eles: 

 Áreas de Urbanização Consolidada: são as áreas de interesse de consolidação da ocupação urbana, saneando 
e recuperando as condições ambientais, que se subdividem em: 

o Zona de Urbanização Consolidada II (ZUC II) - Residencial Média Densidade: Compreende as áreas 
loteadas e em processo de ocupação, com lotes menores que 1500 m²; 
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 Áreas de Ocupação Orientada: são as áreas comprometidas com processos de parcelamento do solo 
(loteamentos urbanos), com processos de ocupação urbana; as áreas de transição entre as áreas rural e urbana; 
as sujeitas à pressão de ocupação, que exijam a intervenção do poder público no sentido de minimizar os efeitos 
poluidores sobre os mananciais, que subdividem-se em: 

o Zona de Ocupação Orientada (ZOO I): Compreende a faixa de transição entre as áreas de ocupação urbana 
e as agricultáveis no setor norte da APA, municípios de Campina Grande do Sul e Colombo e os espaços 
agricultáveis do setor leste da APA, sob forte pressão para ocupação intensiva; 

o Zona de Ocupação Orientada III (ZOO III): Compreende a área do entorno de loteamentos já aprovados e 
de zonas de ocupação industrial, funcionando como transição entre áreas de urbanização consolidada e 
áreas de restrição à ocupação; 

o Corredor Especial de Indústria, Comércio e Serviços (CICS): Compreende as áreas marginais a BR-116, 
loteadas ou não (excetuando os trechos urbanística e ambientalmente não aptos à ocupação), e a área 
marginal oeste da Rua Luiz Berlesi, no trecho compreendido entre a BR-116 e o loteamento Jardim Paraná 
(Colombo); 

o Corredor Especial de Uso Turístico (CEUT): Compreende as áreas marginais aos eixos turísticos: a Estrada 
da Graciosa; a estrada de acesso à Colônia Faria a partir da Estrada da Graciosa; a Av. São Sebastião 
(PR-506) no trecho compreendido entre a Estrada da Graciosa e Contorno Leste (Município de Quatro 
Barras); 

 Áreas de Restrição à Ocupação: são as áreas de interesse de preservação com o objetivo de promover a 
recuperação e a conservação dos recursos naturais, assegurando a manutenção da biodiversidade e a 
conservação do ecossistema, que se subdividem em: 

o Zona de Conservação da Vida Silvestre III (ZCVS III):  Compreende as áreas de agrupamentos arbóreos 
existentes importantes à qualidade da biota e áreas de reflorestamentos que podem ser objeto de manejo 
relativamente intensivo. 

o Zona de Controle Ambiental Intensivo (ZCAI): compreende as áreas onde estão localizados atividades e 
usos com alto risco à manutenção da qualidade hídrica. 
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Figura 102: Sobreposição do Alinhamento do CNC no Mapa do Zoneamento da APA do Iraí. 

 
Fonte: Adaptado do Mapa ZONEAMENTO – APA DO IRAÍ, Anexo ao Decreto Estadual nº 11.660/2014 (Alteração do Decreto 

Estadual nº 2200/00). 

Quanto às atividades possíveis de serem desenvolvidas nos zoneamentos citados da APA do Iraí, é apresentado o 
Quadro 4 com as informações extraídas do Decreto Estadual nº 2200/2000, referente àquilo que é permitido, permissível 
e proibido. 

Quadro 4: Características de uso e ocupação do solo e seus potenciais de contaminação no entorno de 500 metros do 
Contorno Norte de Curitiba. 

APA do Iraí Atividades Possíveis 

ZUC II 

Permitido: Habitação unifamiliar, comércio e serviço vicinal; 

Permissível: Habitação multifamiliar; habitação coletiva; comércio e serviço específico; Comércio e serviço setorial; 
Comércio e serviço de bairro; 

Proibido: Proibidos todos os usos que por suas características comprometam a qualidade hídrica da bacia e a 
qualidade de conservação do meio ambiente. 

ZOO I 

Permitido: Habitação unifamiliar; Comércio e serviço vicinal; Atividades agrossilvipastoris; 

Permissível: Condomínios residenciais comércio e serviço de bairro; atividades de transformação artesanal de 
produtos de origem vegetal, animal e mineral desenvolvidas em áreas com até 500,00 m²; estabelecimento 
educacional e de pesquisa; pousada, albergue e hotel; camping; convento, seminário e similares; clínica de repouso; 
clube; sociedade recreativa, esportiva ou cultural; campo desportivo; restaurante; outras atividades e serviços ligados 
ao turismo, lazer e recreação;  

Proibido: Proibido o uso de agrotóxicos e outros biocidas. Proibidos todos os usos que por suas características 
comprometam a qualidade hídrica da bacia e a qualidade de conservação do meio ambiente. 

PROJETO CONTORNO NORTE DE CURITIBA 
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APA do Iraí Atividades Possíveis 

ZOO III 

Permitido: Habitação unifamiliar;  

Permissível: Loteamentos e condomínios residenciais; hotéis e pousadas; restaurantes; outros serviços ligados ao 
lazer e turismo; 

Proibido: Proibido o uso de agrotóxicos e outros biocidas. Proibidos todos os usos que por suas características 
comprometam a qualidade hídrica da bacia e a qualidade de conservação do meio ambiente. 

CICS 

Permitido: Comércio e serviço geral; comércio e serviço setorial; 

Permissível: Habitação unifamiliar; comércio e serviço vicinal; comércio e serviço de bairro; comércio e serviço 
específico; atividades industriais não poluentes e não perturbadoras; 

Proibido: Proibido o uso de agrotóxicos e outros biocidas. Proibidos todos os usos que por suas características 
comprometam a qualidade hídrica da bacia e a qualidade de conservação do meio ambiente. 

CEUT 

Permitido: Habitação unifamiliar; hotel; pousada; restaurante;  

Permissível: Todos os usos da zona em que o trecho do CEUT está inserido; Comércio e serviço vicinal; Comércio 
e serviço de bairro; cinema; teatro; museu; camping; outras atividades e serviços ligados ao turismo e lazer; atividades 
de transformação artesanal de produtos de origem vegetal, animal e mineral desenvolvidas em áreas com até 
500,00m²; 

Proibido: Proibido o uso de agrotóxicos e outros biocidas. Proibidos todos os usos que por suas características 
comprometam a qualidade hídrica da bacia e a qualidade de conservação do meio ambiente. 

ZCAI 

Permitido: Reciclagem do uso atual para outras atividades que possam garantir a qualidade dos recursos hídricos 
da APA;  

Permissível: Desenvolvimento das atividades atuais devidamente adequadas aos Planos de Controle Ambiental 
específicos. Ampliações físicas que envolvam quaisquer tipos de intensificação das atividades, dependem da 
respectiva aprovação do Plano de Controle Ambiental, pelo órgão competente; 

Proibido: Lançamento de efluentes no solo, rios e córregos. Proibidos todos os usos que por suas características 
comprometam a qualidade hídrica da bacia e a qualidade de conservação do meio ambiente. 

ZCVS III 

Permitido: Pesquisa científica; recomposição florística com espécies nativas;  

Permissível: Habitação unifamiliar; fruticultura sem uso de agrotóxicos e biocidas; apicultura; piscicultura e lazer; 
outras atividades que permitam o manejo moderado e autossustentado da biota; 

Proibido: Proibido o uso de agrotóxicos e outros biocidas; corte, exploração e supressão da vegetação primária ou 
em estágio médio e avançado de regeneração; uso de fogo como elemento de manejo. 

Nota-se que, apesar das diversas possibilidades de uso e ocupação prevista para a APA do Iraí, é ressaltado aquilo que 
é proibido a fim de resguardar o meio ambiente.  

Não foi identificado Plano de Manejo elaborado para a APA do Iraí, documento que poderia apresentar maiores detalhes 
para uso e ocupação da UC, incluído diretrizes de ocupação para uma zona de amortecimento. 

Outro aspecto importante para se considerar em relação à implantação do CNC será a restrição de uso e ocupação do 
solo adjacente à futura faixa de domínio. Conforme  a Lei Federal de Parcelamento do Solo Urbano (Lei Federal nº 6.766, 
de 19 de dezembro de 1979), artigo 4º, III – ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de faixa não 
edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado poderá ser reduzida por lei municipal ou distrital que aprovar o 
instrumento do planejamento territorial, até o limite mínimo de 5 (cinco) metros de cada lado. 

No âmbito estadual, conforme informação prestada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR)7, 
a restrição de 15 metros é reafirmada, havendo as seguintes orientações sobre a faixa não edificável: 

“Os limites da faixa de domínio têm sua largura variada conforme cada rodovia e são normatizados por 
Decreto. Além dessa faixa, que é de responsabilidade do DER/PR, torna-se obrigatória uma reserva de 
mais 15 metros para cada lado da faixa de domínio (faixa "non-aedificandi") na qual não se pode construir 
(Lei Federal 6.766/79). 

 
7 Informação disponível em: http://www.der.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=384. Acessado em 28/04/2020.  
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Para utilização desta área, seja para abertura de acesso, ocupação aérea ou subterrânea, ou mesmo para 
manutenção e conservação do revestimento vegetal e anúncios, é preciso atender às normas, decretos, 
atos reguladores e ter a autorização do DER/PR. 

Importante frisar que a não observância do todo supracitado, implica na remoção da ocupação por meio 
do uso do "desforço incontinenti" em conformidade com o Art. 1.210 e seus parágrafos do Código Civil 
Brasileiro - CC (Lei Federal nº 10.406/02).” 

Já no âmbito do Município de Colombo, avaliando-se a legislação municipal, a Lei nº 878, de 16 de fevereiro de 2004, 
que regulamenta o parcelamento do solo, em seu artigo 42, informa que “Ao longo das faixas de dutos, rodovias, linhas 
de transmissão de energia elétrica, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável indicada por legislação própria 
ou pelo órgão gestor respectivo”. 

Desse modo infere-se uma faixa não edificável de 15 metros a ser considerada após a implantação da rodovia, com início 
no limite da faixa de domínio. Há de se considerar a possibilidade de alteração dessa faixa para até 5 metros, a depender 
de uma nova legislação municipal, conforme preconiza a Lei Federal nº 6.766/1979. Na Figura 103 é apresentado 
esquema representativo de locação da faixa não edificável em relação à rodovia.  

Figura 103: Representação da faixa de domínio de uma rodovia e faixa não edificável associada. 

 
Fonte: MPB Engenharia (2020). 

Com o entendimento que o CNC possui aproximadamente 12km de extensão, logo a área aproximada não edificável, 
adjacente a faixa de domínio, será de aproximadamente 360.000m² (ou 36 ha).  

Assim, a implantação do CNC implicará em restrições de uso e ocupação do solo para a faixa não edificável, devendo o 
poder municipal considerar tais restrições para os novos empreendimentos, públicos ou privados, que passarem por 
processo de regularização junto à Prefeitura de Colombo. Nesse sentido é importante que o andamento da regularização 
do empreendimento seja acompanhado e informado aos representantes municipais. 

5.12.1. Mapeamento do Uso do Solo 

Quanto ao atual uso do solo da área de entorno do empreendimento, para seu diagnóstico foram utilizadas imagens de 
satélite e aplicações de sensoriamento remoto, complementado com informações de campos. 

Quanto à utilização de imagens de satélite e aplicações de sensoriamento remoto, estão sendo muito utilizadas em 
estudos ambientais que envolvem áreas extensas, pois as informações contidas nas imagens orbitais fornecem respostas 
rápidas, confiáveis se tornando essenciais para o mapeamento em diferentes casos. Desta forma, o uso do solo 
desenvolvido pelo ser humano sem planejamento e incompatível com as características naturais de um determinado local, 
ocasionando impactos ambientais (MASCARENHAS; FERREIRA; 2009). 

A imagens utilizadas são provindas do Programa Sentinel, desenvolvido por uma parceria entre a Agência Espacial 
Europeia (ESA) e um consórcio de aproximadamente 60 companhias, que mantém os satélites Sentinel 2A e 2B, que 
imageiam a superfície terrestre em 13 bandas distintas, com resolução espacial que pode chegar a 10 metros. As imagens 
orbitais são obtidas pelo sensor Multiespectral Instrument (MSI), instalado a bordo do satélite. Estas imagens estão 
disponíveis para consulta e utilização, (ESA, 2020).  
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Figura 104: Descrição das bandas multiespectrais do sensor MSI/Sentinel-2. 

 
Fonte: USGS, 2020 

Na identificação dos diferentes usos e ocupação do solo, foi utilizada a ferramenta de classificação 
supervisionada aplicada à imagem do Satélite Sentinel 2, datada em 15 de março de 2020, registrada as 
13h05min horário ideal para minimizar a presença de sombras, sendo esta, disponibilizada pelo site 
<https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home>. O software de geoprocessamento utilizado foi o QGis,3.4.7, onde, 
em sua biblioteca de complementos, disponibiliza o Semi-automatic Classification Plugin – SCP, uma 
ferramenta que realiza a classificação supervisionada segundo Concedo (2018), a partir de amostras de 
assinaturas espectrais, chamadas ROI e álgebra de mapas.  

5.12.1.1. Obtenção e Pré-processamento  

A imagem de satélite utilizada, foi selecionada decorrente da baixa cobertura de nuvens e por abranger toda a área de 
estudo, permitindo sua análise sem interferências atmosféricas e sem a necessidade de elaboração de mosaico de 
imagens. Desta forma, o trabalho realizou-se no Datum Horizontal SIRGAS 2000 em projeção UTM fuso 22S. Ressalta-
se que todo pré-processamento da imagem de satélite foi elaborado no software Qgis por meio do complemento SCP. 

Na primeira etapa foi realizado o ajuste da refletância de superfície e a correção atmosférica antes do início do processo. 
Após estes ajustes, criou-se um “bandset” no qual continha 10 bandas distintas, com estas bandas multiespectrais foi 
realizado o recorte da imagem com a delimitação da AID. A partir deste bandset foi criado um raster virtual em seu RGB 
foi utilizado a composição 7-3-2, composto pela Banda 03, Banda 04 e Banda 08, (Figura 105). 
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Figura 105: Raster Virtual composição RGB 7-3-2 Sentinel 2. 

 
Fonte: MPB Engenharia, março de 2020 

5.12.1.2. Classificação supervisionada (SCP) 

Foram geradas amostras de assinaturas digitais ou ROI para cada tipo de uso e ocupação do solo. Obteve-se 104 
assinaturas espectrais referentes a quatro classes pré-estabelecidas por meio de um estudo prévio acerva da área de 
estudo, sendo assim, foram utilizados os seguintes tipos de uso do solo:  

 Campos e pastagens: Classificação para locais com cobertura vegetal de pequeno porte, composto por 
gramíneas, pastagens e plantações de espécies de pequeno porte (exemplo: feijão, mandioca, soja...) 

 Solo exposto: Classificação para locais com ausência de cobertura vegetal e estruturas como edificação e 
calçamento, estando o solo exposto às intempéries ambientais; 

 Área urbana: Classificação dada aos locais onde há estruturação urbana (vias, calçamento, edificações...); 

 Vegetação densa: Classificação dada aos locais onde há presença de espécies arbóreas, nativas ou não, de 
médio e grande porte, adensadas em determinada área. 

Por fim o algoritmo utilizado na elaboração do mapa foi o “Minimum Distance”, disponibilizado no 
complemento SCP. E por conseguinte, o mapa de uso do solo gerado apresentou boa acurácia e o índice 
kappa com valor de 0,85, considerado ótimo para este tipo de mapeamento, Figura 106. 
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Figura 106: Resultado do processamento em formato raster. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020 

5.12.1.3. Processamento Final 

Inicialmente foi realizada uma análise de confiabilidade dos dados gerados pelo próprio algoritmo da classificação 
supervisionada, sendo o valor do índice kappa calculado e definido pelo próprio complemento do SCP. Segundo Perroca 
(2003), o coeficiente Kappa pode ser definido como uma medida de associação usada para descrever e testar o grau de 
concordância, confiabilidade e precisão da classificação. Por fim, após a realização da classificação supervisionada, os 
resultados obtidos foram analisados visualmente por meio da imagem online do Google Earth Pro e por conseguinte, o 
mapa de uso do solo gerado apresentou boa acurácia e o índice kappa com valor de 0,85, considerado ótimo para neste 
tipo de mapeamento por Landis e Koch (1977). Por último foi realizada a vetorização do raster obtido no processamento, 
e calculado a área de cada classe estudada.  

A Tabela 99 apresenta a área, e a Figura 107 as porcentagens referentes aos tipos de uso encontrados na área de 
estudo. 

Tabela 99: Diferentes usos do solo encontrado na AID. 

Classes Área (m²) 

Área Urbanizada 2.942.409,051 

Campos e Pastagens 4.266.862,545 

Solo Exposto 1.146.429,69 

Vegetação Densa 4.229.646,792 

Total Geral 12.585.348,08 

Fonte: MPB Engenharia, 2020 

Cabe ressaltar, que a área de estudo possui porcentagens parecidas para campos e pastagens e vegetação densa, 
ambos com 34%. Para as áreas urbanizadas corresponderam a 23% dos resultados. Por fim a classificação do solo 
exposto foi a menos encontrada correspondendo a 9% dos resultados obtidos na classificação supervisionada. 
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Figura 107: Porcentagem das classes encontradas. 

 
Fonte: MPB Engenharia, 2020 

Assim, a utilização da ferramenta de classificação supervisionada encontrada como um complemento dento do software 
Qgis, apresentou resultados satisfatórios para elaboração do uso do solo da área de estudo. Pode-se concluir que o Qgis 
e o complemento SCP são ferramentas viáveis no levantamento de uso do solo utilizando imagens de Satélite. As imagens 
do Satélite Sentinel 2, se mostraram adequadas para o estudo, pois sua resolução especial de 10 metros permite 
identificar as diferentes texturas da superfície da terra, permitindo um a amostragem de qualidade das assinaturas 
espectrais encontradas na área de estudo. Na sequência é apresentado o mapa de uso do solo gerado neste estudo. 
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5.12.2. Potencial Contaminação Existente no Entorno 

Considera-se como potencial de contaminação na área de entorno a implantação e operação de atividades cujos resíduos 
e/ou efluentes oriundas do processo construtivo e/ou operacional, considerando o cenário potencial, ou seja, quando 
existe ambiente favorável para implantação de empreendimentos e o cenário atual, ou seja, quando existem projetos em 
fase de construção ou em pleno funcionamento. 

Para avaliação do cenário potencial, referencia-se o planejamento municipal para o uso e ocupação da área de entorno. 
Conforme já apresentado, existem 6 zoneamentos na área de entorno, em  abrangência de 500 metros considerada para 
avaliação, sendo eles UC, ZUD 1, 2 e 3 e ZUPI 1 e 2 (ver Figura 100). 

Quantitativamente, para os 36 ha de área avaliada, foi calculada as porcentagens dos zoneamentos de entorno do 
empreendimento, onde verificou-se destaque para a ZUD 1, que ocupa 43% da área. O segundo maior zoneamento 
encontrado foi o UC, com 22%. A Figura 108 apresenta o percentual de ocupação na faixa de 500 metros de entorno do 
empreendimento. 

Figura 108: Zoneamento no entorno de 500 metros do empreendimento. 

 
Fonte: MPB Engenharia (2020). 

Avaliando as atividades planejadas para o entorno do empreendimento, cujas tipologias resultam em variadas 
quantidades e qualidades de efluentes e resíduos, partindo do menor potencial de contaminação para o maior, considera-
se que: 

 UC → Baixo potencial de contaminação: Apesar da APA do Iraí ser caracterizada como uma unidade de 
conservação, seu planejamento prevê, considerando uma série de restrições, uso e ocupação do solo para fins 
residencial, comercial, agrossilvipastoris, industriais e outros. Seu potencial de contaminação está associado, 
principalmente, a uma inadequada gestão dos efluentes sanitários e de resíduos sólidos; 

 ZUD 1 → Baixo potencial de contaminação: Destinado ao uso residencial e turístico e baixo potencial 
construtivo, considerando atividades compatíveis com a preservação de mananciais. Assim como a UC APA do 
Iraí, seu potencial de contaminação está associado, principalmente, a uma inadequada gestão dos efluentes 
sanitários e de resíduos sólidos; 

 ZUD 2 e 3 → Médio potencial de contaminação: Zonas destinadas a ampliação do uso em relação a ZUP 1, 
maior taxa e diversidade de ocupação. Seus potenciais de contaminação também estão associados, 
principalmente, a uma inadequada gestão dos efluentes sanitários e dos resíduos sólidos; 

 ZUPI 1 e 2 → Alto potencial de contaminação: Associado a natureza diversificada de atividades industriais 
que podem se instalar nesses zoneamentos, podendo estar associados a produção de efluentes e resíduos 
industriais, cuja gestão inadequada podem resultar em contaminação do solo e dos recursos hídricos;    

Ressalta-se que o risco de contaminação do solo e dos recursos hídricos pela ocupação prevista em planejamento 
municipal, estadual ou federal é inversamente proporcional a eficiência dos órgãos gestores (em sua regularização e em 
sua fiscalização) e, principalmente, ao comprometimento dos proprietários e empreendedores em manter as eficiências 
de seus sistemas gestão de efluentes e resíduos. O potencial de contaminação aqui avaliado está associado a quantidade 
e qualidade de efluentes e resíduos que podem ser gerados. 
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O Quadro 5 que segue apresenta o potencial de contaminação dos zoneamentos avaliados juntamente com os 
percentuais de ocupação da área de entorno do em empreendimento. Verificasse que 65% da área considera-se como 
de baixo, 17% de médio e 18% de alto potencial de contaminação. 

Quadro 5: Características de uso e ocupação do solo e seus potenciais de contaminação no entorno de 500 metros do 
CNC. 

Zoneamento Potencial de 
Contaminação 

% ocupação 
(entorno) 

Unidade de Conservação – UC Baixo 22% 

Zona de Uso Diversificado – ZUD 1 Baixo 43% 

Zona de Uso Diversificado – ZUD 2 Médio 3% 

Zona de Uso Diversificado – ZUD 3 Médio 14% 

Zona de Uso Predominantemente Industrial – ZUPI 1 Alto 12% 

Zona de Uso Predominantemente Industrial – ZUPI 2 Alto 6% 

Avaliando o cenário atual, com base em imagens de satélite e visitas à área de entorno ao empreendimento, verificam-
se diferentes tipologias de uso e ocupação do solo para a área de entorno do empreendimento. 

Com o processamento do Mapa de Uso do Solo, verificou-se que para a região de 500 metros de entorno ao 
empreendimento, conforme Figura 107 (página 180), observou-se que 68% da área avaliada está em área classificada 
como Vegetação Densa (34%) ou como Campos e Pastagens (34%).Considera-se para esses usos do solo um baixo 
potencial de contaminação que está associado à atividade de produção agrícola, pouco representativa no entorno do 
empreendimento. 

Já a menor área classificada foi para a de Solo Exposto (9%), cujo potencial de contaminação dos recursos hídricos, 
considerado como médio, está associado a ocorrência de processos erosivos, carreamento de material e alteração das 
características físicas da água superficial, além do assoreamento de cursos d’água. 

Por fim, a caracterização feita como Área Urbanizada (23%) se caracteriza como de alto potencial de contaminação em 
função da diversidade de atividades existentes, com destaque para urbanização de cunho residencial, com ausência de 
sistema de coleta e tratamento de esgoto municipal, com potencial contaminação de cursos d’água por efluentes 
sanitários. Outras atividades são potenciais contaminantes, como industrial, comercial, prestação de serviço, construção 
civil e agropastoril.  

O Quadro 6 que segue apresenta uma descrição do uso e ocupação do solo planejada e atual no entorno do CNC, usando 
como referência o planejamento de uso e ocupação de acordo com as diretrizes do município de Colombo e do Governo 
Estadual (especificamente para UC), o mapa de uso do solo aqui produzido e imagem de satélite (Google). Complementa-
se com a apresentação de imagens aéreas representativas, produzidas no mês de maio/2019, com auxílio de Veículo 
Aéreo Não Tripulado (VANT), cujo levantamento foi realizado pela empresa Concremat, a serviço da Autopista Régis 
Bittencourt. 
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Quadro 6: Características de uso e ocupação do solo existentes no entorno de 500 metros do CNC. 

Estaqueamento 
de Referência 

Zoneamento Existente Informação do Mapa de Uso do Solo Imagem de Satélite (Fonte Google) com Projeção de Traçado 

0 - 125 

 

  

   

Entre estaca 0 a 25: Região da UC nas imediações da BR 116/PR. Observa-se o domínio de áreas urbanizadas, com áreas de áreas de campos e pastagens e reduzido número de área de vegetação densa e solo exposto. Zoneamentos da UC presentes: ZOO III, ZCAI 
e ZUC II. Entre estaca 25 a 50: Região da UC cujo traçado deixa o trecho comum com a Rua Presidente Faria (único trecho do CNC comum a uma via existente), seguindo uma nova diretriz viária. Observa-se na área de entorno uma transição de área urbanizada e para 
áreas com maior presença de campos e pastagens e vegetação densa. Algumas áreas de solo exposto. Zoneamentos da UC presentes: ZOO III, ZCAI e ZCVS III. Entre estaca 50 a 75: Observa-se na área de entorno o domínio de campos e pastagens e vegetação 
densa, com reduzida área urbanizada e solo exposto. Zoneamentos da UC presentes: ZOO III, ZCAI e ZCVS III. Entre estaca 75 a 100: Observa-se na área de entorno o domínio de vegetação densa, com locais de campos e pastagens e reduzida área urbanizada e 
solo exposto. Zoneamentos da UC presentes: ZOO I, ZOO III e ZCVS III. Entre estaca 100 a 125: Observa-se na área de entorno o domínio de campos e pastagens, com locais de vegetação densa e reduzida área urbanizada e solo exposto. Zoneamentos da UC 
presentes: ZOO I, ZOO III e ZCVS III. 

1 

2 

3 

1 3 2 

Área de entorno. Lado Esquerdo do CNC. Aprox. estacas 50 a 75. Área de entorno. Lado Direito do CNC. Aprox. estacas 25 a 50. Área de entorno. Lado Esquerdo do CNC. Aprox. estacas 0 a 25. 
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Estaqueamento 
de Referência Zoneamento Existente Informação do Mapa de Uso do Solo Imagem de Satélite (Fonte Google) com Projeção de Traçado 

125 - 275 

   

   

Entre estaca 125 a 150: Região abrange três zoneamentos do município de Colombo, além da UC da APA do Iraí (ZOO I), há no seu entorno o zoneamento ZUD 1 e ZUD 3. Já a ocupação de entorno prevalece para áreas de campos e pastagens e vegetação densa, 
com reduzida área urbanizada e solo exposto. Entre estaca 150 a 175: Região abrange dois zoneamentos do município de Colombo, havendo no seu entorno o zoneamento ZUD 1 e ZUD 3, com predominância do primeiro. Já para ocupação de entorno prevalece para 
áreas de campos e pastagens e vegetação densa (em especial no lado direito da rodovia), com reduzida área urbanizada e solo exposto. Entre estaca 175 a 200: Região abrange três zoneamentos do município, ZUD 1, ZUD 3 e ZUPI 1, também com predominância da 
ZUD 1. Já a ocupação de entorno prevalece para áreas de campos e pastagens e vegetação densa, com reduzida área urbanizada e solo exposto, esta com maior representatividade na zona Industrial. Entre estaca 200 a 225: Região abrange dois zoneamentos do 
município, ZUD 3 e ZUPI 1. Já para ocupação de entorno prevalece para áreas urbanizadas, com maior representação para ZUD 3 no lado esquerdo da rodovia, mas com significativa representação para ZUPI 1 no lado direito. Pouca representação de campos e 
pastagens, vegetação densa e solo exposto. Entre estaca 225 a 250: Região abrange três zoneamentos do município, ZUD 2, ZUD 3 e ZUPI 1. Já para ocupação de entorno prevalece para áreas urbanizadas, com maior representação para ZUD 3 no lado esquerdo da 
rodovia. Significa presença de campos e pastagens e pouca representação de vegetação densa e solo exposto. Entre estaca 250 a 275: Região abrange dois zoneamentos do município, ZUD 2 e ZUPI 1. Já para ocupação de entorno destaca-se as áreas de campos e 
pastagens e as áreas urbanizadas, com pouca representação de áreas com vegetação densa e solo exposto.  

1 

2 

3 

1 2 3 

Área de entorno. Lado Esquerdo do CNC. Aprox. estacas 200 a 225. Área de entorno. Lado Direito do CNC. Aprox. estacas 250 a 275. Área de entorno. Lado Dir. e Esq.do CNC. Aprox. estacas 150 a 180. 
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Estaqueamento 
de Referência Zoneamento Existente Informação do Mapa de Uso do Solo Imagem de Satélite (Fonte Google) com Projeção de Traçado 

275 - 450 

   

   

Entre estaca 275 a 300: Região abrange três zoneamentos do município, ZUD 1, ZUD 3 e ZUPI 1. Já para ocupação de entorno destacam-se as áreas urbanizadas e em segundo plano áreas de campos e pastagens. De maneira menos representativa há a presença de 
vegetação densa e de solo exposto.  Entre estaca 300 a 325: Região abrange dois zoneamentos do município, ZUD 1 e ZUD 3, com destaque para o primeiro. Já para ocupação de entorno destacam-se as áreas urbanizadas e em segundo plano áreas de campos e 
pastagens. De maneira menos representativa, algumas áreas de vegetação densa e de solo exposto. Entre estaca 325 a 350: Região abrange apenas um zoneamento do município, ZUD 1. Já para ocupação de entorno destacam-se as áreas urbanizadas (ao lado 
esquerdo do empreendimento), vegetação densa (ao lado direito do empreendimento) e de campos e pastagens. De maneira menos representativa, algumas áreas de solo exposto. Entre estaca 350 a 375: Assim como o trecho anterior, região abrange apenas um 
zoneamento do município, ZUD 1. Já para ocupação de entorno destacam-se áreas de campos e pastagens e em segundo plano, áreas urbanizadas e de vegetação densa. De maneira menos representativa, algumas áreas de solo exposto. Entre estaca 375 a 400: 
Região abrange dois zoneamentos do município, ZUD 1 e ZUPI 2. Já para ocupação de entorno destacam-se áreas de campos e pastagens e em segundo plano, áreas urbanizadas e de vegetação densa. De maneira menos representativa, algumas áreas de solo 
exposto. Entre estaca 400 a 425: Região abrange dois zoneamentos do município, ZUD 1 e ZUPI 2. Para a ocupação de entorno destacam-se áreas de vegetação densa e em segundo plano as áreas de campos e áreas urbanizadas. De maneira menos representativa, 
algumas áreas de solo exposto. Entre estaca 425 a 450: Região abrange dois zoneamentos do município, ZUD 1 e ZUPI 2. Para a ocupação de entorno destacam-se áreas de vegetação densa e de campos e pastagens. De maneira menos representativa, algumas 
áreas urbanizadas e de solo exposto. 

1 

1 

2 

3 

3 2 

Área de entorno. Lado Esquerdo do CNC. Aprox. estacas 325 a 350. Área de entorno. Lado Esquerdo do CNC. Aprox. estacas 350 a 375. Área de entorno. Lado Esquerdo do CNC. Aprox. estacas 400 a 425. 
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Estaqueamento 
de Referência Zoneamento Existente Informação do Mapa de Uso do Solo Imagem de Satélite (Fonte Google) com Projeção de Traçado 

450 - 589 

 
  

   

Entre estaca 450 a 475: Região abrange apenas um zoneamento do município, ZUD 1. Já para ocupação, destacam-se as áreas de vegetação densa e áreas de campos e pastagens. De maneira menos representativa, algumas áreas urbanizadas e de solo exposto. 
Entre estaca 475 a 500: Região abrange apenas um zoneamento do município, ZUD 1. Já para ocupação, destacam-se as áreas de vegetação densa e áreas urbanizadas. De maneira menos representativa, áreas de campos e pastagens e de solo exposto. Entre estaca 
500 a 525: Região abrange apenas dois zoneamentos, ZUD 1 e ZUD 3, sendo o primeiro mais representativo. Já para ocupação, destacam-se as áreas de vegetação densa, áreas de campos e pastagens e áreas urbanizadas. De maneira menos representativa, algumas 
áreas de solo exposto.  Entre estaca 525 a 550: Região também abrange dois zoneamentos, ZUD 1 e ZUD 3. Já para ocupação, destacam-se as áreas urbanizadas e em segundo plano as áreas de vegetação densa e áreas de campos e pastagens. De maneira menos 
representativa, algumas áreas de solo exposto Entre estaca 550 a 575: Região abrange três zoneamentos, ZUD 1 e ZUD 3 e ZUPI 1, sendo o segundo mais representativo. Já quanto à ocupação, destacam-se as áreas urbanizadas e, em segundo plano, áreas de 
campos e pastagens. De maneira menos representativa, algumas áreas de solo exposto e de vegetação densa. Entre estaca 575 a 589: Região abrange dois zoneamentos, ZUD 3 e ZUPI 1, sendo o primeiro mais representativo. Já quanto à ocupação, destacam-se as 
áreas urbanizadas e, em segundo plano, áreas de campos e pastagens e de vegetação densa. De maneira menos representativa, algumas áreas de solo exposto. 

1 

1 

3 

3 

2 

2 

Área de entorno. Lado Esquerdo do CNC. Aprox. estacas 450 a 475. Área de entorno. Lados Esq. e Dir. do CNC. Aprox. estacas 475 a 500. Área de entorno. Lado Esquerdo do CNC. Aprox. estacas 575 a 589. 
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5.12.3. Compatibilização do Empreendimento com os Zoneamentos Existentes 

Como mencionado anteriormente (item 5.12, página 168), o traçado complementar do CNC está previsto no planejamento 
municipal, constando no Plano Diretor de Colombo/PR.  

Na Figura 109 é apresentada imagem do Mapa 3 do Plano Diretor, o qual apresenta o zoneamento municipal e a previsão 
do CNC. Na mesma figura é feita a sobreposição do projeto previsto e aqui estudado do CNC. 

Figura 109: Sobreposição do projeto Contorno Norte Curitiba ao mapa do Plano Diretor de Colombo/PR. 

Fonte: Mapa Plano Diretor de Colombo/PR, adaptado. 

Observa-se na Figura 109 a semelhança dos zoneamentos do traçado previsto no Plano Diretor Municipal com o traçado 
projetado pela Autopista.  

Daquilo que é apresentado em projeto, chama atenção a alteração de traçado em relação ao zoneamento municipal no 
segmento entre os estaqueamentos 375 e 450, aproximadamente (ver Figura 100, página 171). No planejamento 
municipal, o traçado nesse segmento margeia a ZUPI 2 e a ZUD 1. Já no projeto da Autopista Régis Bittencourt, o traçado 
se desenvolve apenas na ZUPI 2 no segmento citado. Verificasse assim que não haverá interferência em zoneamentos 
diferentes daqueles previstos no planejamento municipal do CNC. 

Desse modo, quanto a compatibilização do empreendimento com os zoneamentos existentes, considerando que o projeto 
se desenvolve em diretriz semelhante ao planejamento municipal para o CNC, entende-se que há compatibilização.  

Complementarmente, a ARB consultou a Prefeitura de Colombo quanto ao projeto em desenvolvimento está de acordo 
com as diretrizes de uso e ocupação do solo. Foi emitida Carta de Anuência nº 129/2021 pelo município informando 
que o empreendimento está em conformidade com legislação municipal aplicável ao uso e ocupação do solo. 

Avaliando também o planejamento e as possibilidades de ocupação da APA do Iraí, procurando-se identificar possíveis 
conflitos quanto à implantação do empreendimento, não se identificou a previsão de implantação do CNC, diferente do 
que ocorre com o planejamento municipal. 

Dentre os zoneamentos que terão a implantação do CNC, para caráter de preservação de fauna e flora, destaca-se a 
ZCVS III, cuja área apresenta agrupamentos arbóreos importantes à biota, incluindo áreas de/para reflorestamento que 
podem ser objeto de manejo florestal.  

Assim, utilizando o mesmo método de consultada à Prefeitura de Colombo/PR, foi realizada consulta ao responsável pela 
gestão da APA do Iraí, Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas (DIBAP) do Instituto Ambiental do Paraná, quanto 
à implantação do Contorno Norte de Curitiba nesta UC. Até o presente não há informação quanto a manifestação do 
órgão para a consulta realizada. 

Por fim, comparando os traçados, entre o que é previsto em planejamento municipal e o projeto objeto deste EIA, 
desenvolvido pela Autopista Régis Bittencourt, percebe-se que o atual projeto contemplará uma instalação que prioriza a 
menor interferência em áreas ocupadas com edificações, o que tende a promover o menor número de desapropriações, 
porém uma maior interferência em áreas com vegetação nativa, cursos d’água e áreas de preservação permanente.  

Projeto Contorno Norte de Curitiba 
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A Figura 110 apresenta com mais detalhes os traçados citados, sobrepostos sobre imagem de satélite, onde é possível 
visualizar a informação do parágrafo anterior. Ressalta-se que a representação feita do traçado previsto em plano diretor 
não contempla detalhes de projeto, sendo apenas um alinhamento extraído do Mapa 3 (Zoneamento) disponível. 
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Figura 110: Ilustração da diretriz de traçado previsto em Plano Diretor e do traçado projetado pela Autopista Régis Bittencourt. 
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Traçado – Plano Diretor de Colombo 

Traçado – Projeto Autopista Régis Bittencourt 
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5.12.4. Sistema Viário 

O Plano Diretor de Colombo não apresenta uma indicação expressa, dentre seus artigos, incisos e parágrafos, 
quanto à previsão de implantação do Contorno Norte de Curitiba. Menciona-se, porém, em seu Artigo 62, que: 

“Art. 62. Consideram-se eixos prioritários para a estruturação urbana: 

... 

X - demais vias indicadas no Mapa 2 do Anexo I desta Lei.” 

O Mapa 2 do Plano Diretor de Colombo (apresenta o sistema de mobilidade do município, estando nele 
representado o CNC, entendendo-se assim que o projeto é um dos eixos prioritários para a estruturação urbana 
do município de Colombo. 

Figura 111: Mapa do sistema de mobilidade de Colombo/PR com indicação do CNC. 

   
Fonte: Mapa Plano Diretor de Colombo/PR, adaptado. 

Quanto às vias de entorno ao empreendimento, o Quadro 7 apresenta  àquelas que terão relação ao CNC, ou 
seja, que terão acesso, que terão passagem superior ou inferior ou que haverá sobreposição pelo 
empreendimento. 

  

Contorno Norte de Curitiba 
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Quadro 7: Relação das vias que terão interação com o CNC. 

Via Domínio Interação com o CNC 
Localização 

Estaca 
(projeto) 

Coordenadas Geográficas 

BR 116/PR - Rod. Régis 
Bittencourt 

Federal/ 
Concessão 

Acesso 15 25°22'16.22"S 49°07'43.19"O 

Rua Presidente Faria Municipal Sobreposição 15-40 25°22'06.44"S 49°07'43.37"O 

Rua Florindo Trevisan Municipal 
Passagem 
Superior/Inferior 130 25°21'17.50"S 49°08'27.18"O 

Acesso à imóvel Particular 
Passagem 
Superior/Inferior 

140 25°21'11.12"S 49°08'33.10"O 

Acesso à imóvel Particular 
Passagem 
Superior/Inferior 

225 25°20'49.06"S 49°09'25.82"O 

BR 476/PR – Estrada da 
Ribeira 

Federal Acesso 15 25°20'44.78"S 49°09'38.86"O 

Rua Ângelo Flavinha Dalprá  Municipal 
Passagem 
Superior/Inferior 

305 25°20'42.42"S 49°10'21.26"O 

Rua Francisco Bagio Municipal 
Adjacente ou 
Incorporação  

360 25°20'18.14"S 49°10'52.39"O 

Rua Pedro Ossoski Municipal 
Passagem 
Superior/Inferior 

375 25°20'13.44"S 49°11'01.32"O 

Rua Nossa Senhora do Carmo Municipal 
Passagem 
Superior/Inferior 

390 25°20'09.02"S 49°11'11.64"O 

Acesso à imóvel Particular 
Passagem 
Superior/Inferior 

415 25°20'07.84"S 49°11'24.84"O 

Rua Rafael Francisco Greca Municipal 
Passagem 
Superior/Inferior 

430 25°20'07.77"S 49°11'39.49"O 

Estrada de Colombo Municipal 
Passagem 
Superior/Inferior 

432 25°20'08.04"S 49°11'40.95"O 

Rua Jacobe Bertolim Municipal 
Passagem 
Superior/Inferior 

455 25°20'08.68"S 49°11'56.70"O 

Rua Santos Dumont Municipal 
Passagem 
Superior/Inferior 

510 25°20'20.71"S 49°12'32.74"O 

Rodovia PR 417 (Rod. da Uva) Estadual Acesso 565 25°20'33.77"S 49°13'08.06"O 

Rodovia PR 418 (Cont. N. 
Curitiba) Estadual Acesso 565 25°20'33.77"S 49°13'08.06"O 

Na sequência é apresentado mapeamento do sistema viário, com destaque para as vias de passagem e 
conectoras ao empreendimento. 
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5.13. PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL 

Esta seção tem como objetivo apresentar os bens de interesse cultural identificados entre a área diretamente afetada 
(ADA) e área de influência direta (AID) do empreendimento. Conforme previsto no Termo de Referência do IAP que 
orienta a elaboração desse Estudo, além dos bens acautelados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), também foram considerados aqueles tombados em esfera estadual e municipal, além dos bens de interesse e 
que não se encontram tombados. 

Para tal, foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais, consultas em bancos de dados do IPHAN, da 
Coordenação do Patrimônio Cultural (CPC) do Paraná e do Departamento de Cultura do município de Colombo. Também 
foram executadas atividades de campo, por meio das quais objetivou-se avaliar a existência de potenciais impactos do 
empreendimento sobre o Patrimônio Cultural das áreas que serão diretamente afetadas pelo empreendimento. 

Destaca-se que, para fins deste Estudo, em consonância com o Artigo 2° da Instrução Normativa do IPHAN n° 01/2015, 
são acautelados em âmbito federal os bens: 

 tombados, nos termos do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937; 

 arqueológicos, protegidos conforme o disposto na Lei nº 3.924, de 26 de Julho de 1961; 

 registrados, nos termos do Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000; 

 valorados, nos termos da Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007. 

Os bens culturais tombados na esfera estadual são aqueles inscritos nos Livros Tombo da Divisão do Patrimônio Histórico, 
Artístico e Cultural do Paraná, instituídos pela Lei Estadual n° 1.211, de 16 de setembro de 1953. 

Os bens culturais tombados na esfera municipal, por sua vez, são aqueles inscritos no Livro do Tombo Municipal, instituído 
pela Lei Municipal n° 1.285, de 18 de dezembro de 2012. 

5.13.1. Patrimônio Arqueológico 

A região metropolitana de Curitiba, assim como as principais bacias hidrográficas do estado do Paraná, foram objeto de 
pesquisas arqueológicas sistemáticas desde a segunda metade do século XX. Impulsionadas pelos empreendimentos 
hidrelétricos, essas pesquisas foram responsáveis pelo mapeamento de milhares de sítios arqueológicos, os quais, 
permitem a construção de um quadro interpretativo do processo de ocupação pré-colonial do atual território paranaense. 
Ao consultar a bibliografia e as sínteses produzidas a partir das pesquisas realizadas nos últimos 60 anos no estado do 
Paraná, verifica-se que o contexto arqueológico registrado para o estado é composto por sítios de caçadores-coletores 
(ocorrem em todo o Estado), pescadores-caçadores-coletores (principalmente no litoral e vale do Ribeira), e sítios 
associados aos grupos Jê e Guarani (ambos ocorrem em todo o Estado).  

Atualmente, constam na base de dados on-line do Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, hospedado no site do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, um total de 1862 registros de sítios arqueológicos para o 
estado do Paraná. Entre estes, há 117 cadastrados como históricos, 1663 pré-coloniais, 25 de contato, e 57 não possuem 
classificação. Ao consultar a base de dados do CNSA/IPHAN no site eletrônico hospedado na página do Instituto, verifica-
se que não há registros de sítios arqueológico para o município de Colombo. 

Ampliando a pesquisa, foi consultado o Sistema de Conhecimento e Gestão do IPHAN (SICG/IPHAN), plataforma que 
está sendo alimentada e utilizada para fins de Gestão do Patrimônio Cultural Brasileiro. No referido Sistema, constam 6 
(seis) sítios mapeados por Cláudia Inês Parellada no âmbito dos estudos que compunham o EIA/RIMA do Karst da Região 
Metropolitana de Curitiba. Destes 6 (seis) sítios, 1 (um) é composto por materiais históricos, 1 (um) é composto por 
material lítico, e 4 (quatro) são lito-cerâmicos. No quadro que segue, há maior detalhamento sobre os sítios arqueológicos. 
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Quadro 8: Sítios arqueológicos cadastrados no SICG/IPHAN para o município de Colombo/PR 

Código Iphan Nome do bem Categoria Detalhamento 

PR-4105805-BA-ST-00001 Agostinho Toniolo Sítio pré-colonial Lito-cerâmico 

PR-4105805-BA-ST-00002 Aloísio Rissardi 1 Sítio pré-colonial Lito-cerâmico 

PR-4105805-BA-ST-00003 Aloísio Rissardi 2 Sítio pré-colonial Lítico 

PR-4105805-BA-ST-00004 Amauri Ceccon Sítio pré-colonial Lito-cerâmico 

PR-4105805-BA-ST-00005 Florido Strapasson Sítio pré-colonial Lito-cerâmico 

PR-4105805-BA-ST-00006 Odorico Rissardi Sítio histórico Histórico 

Fonte: Sistema de Conhecimento e Gestão/Iphan, 2021. Disponível em: https://sicg.iphan.gov.br/sicg/bens/pesquisaBem. Consulta em: 04 de nov. 
2021. 

A partir da descrição dos sítios arqueológicos, disponível na plataforma supramencionada, pode-se apreender que o sítio 
Histórico (Odorico Rissardi), é composto por fragmentos de cerâmica histórica e material construtivo, associados a uma 
ocupação por imigrantes italianos que chegaram na região no final do século XIX. O sítio pré-coloniai lítico (Aloísio 
Rissardi 2), por sua vez, é composto por materiais líticos lascados associados às populações de caçadores-coletores. Os 
sítios pré-coloniais lito-cerâmicos (Agostinho Toniolo, Aloísio Rissardi 1, Amauri Cecccon e Florido Strapasson), são 
compostos por vestígios líticos e cerâmicos associados às populações horticultoras que ocuparam a região antes da 
chegada dos primeiros colonizadores. 

Conforme ilustrado na figura abaixo, todos os sítios mencionados estão localizados fora da área diretamente afetada 
(ADA) do Contorno Norte de Curitiba, situando-se, portanto, na sua área de influência direta (AID). 

Figura 112: Situação dos sítios arqueológicos registrados em relação à ADA. 

 

Apesar de haver poucos sítios arqueológicos registrado em Colombo, estes são suficientes para que se possa elaborar 
um quadro de ocupação local/regional. Dessa forma, para melhor compreensão do contexto arqueológico da área de 
influência indireta do empreendimento, far-se-á uma síntese das principais características das diferentes categorias de 
sítios arqueológicos identificados no município e na região metropolitana de Curitiba, tendo como base estudos 
desenvolvidos em todo o estado do Paraná. 
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Os sítios líticos compostos por materiais lascados, em superfície e profundidade, estão geralmente associados às 
populações de caçadores-coletores. Estes ocuparam todo o atual território do Estado do Paraná a partir de 11.000 anos 
antes do presente, na transição do pleistoceno e holoceno inicial, período este caracterizado pelo clima seco e frio que 
limitava as áreas de ocorrência das florestas aos vales dos grandes rios. Vestígios da ocupação desses povos foram 
encontrados em várias regiões do Paraná, mas as principais ocorrências estão localizadas nos domínios da Serra do 
Mar, no litoral e nos vales dos rios Tibagi, Ribeira, Iguaçu, Ivaí, Itararé e Paranapanema (PARELLADA, 2009). 

Os sítios arqueológicos associados aos caçadores-coletores geralmente apresentam pisos de ocupações com 
espessuras que variam desde alguns centímetros – em sítios a céu aberto – e até mais de um metro, nos abrigos sob 
rocha, sítios nos quais são encontrados restos alimentares que indicam uma subsistência baseada na caça da fauna 
existente nas imediações do sítio. Esses restos alimentares demonstram que havia uma apropriação de produtos 
naturalmente disponíveis, dinâmica esta que sugere dizer que tais grupos eram compostos por poucos membros, 
possuíam alta mobilidade e estavam dispersos por um vasto território (SCHMITZ, 1991).  

Os artefatos líticos associados aos caçadores-coletores são especialmente as pontas de projétil (pedunculadas com 
aletas, triangulares ou foliáceas), lascas, lâminas, facas bifaciais, raspadores médios ou pequenos (terminais, laterais, 
plano-convexos, com pedúnculo, circulares, discoidais, elípticos, unguiformes, quadrangulares e triangulares) furadores, 
pequenos bifaces, percutores, talhadores, buris, e lesmas, suportes para percussão e mós. Associados a estes artefatos 
também são eventualmente encontrados, machados semi-polidos, boleadeiras, alisadores (PROUS, 1992). 

Também associados aos grupos caçadores-coletores são os grandes instrumentos confeccionados através de blocos ou 
seixos lascados, com destaque para talhadores, raspadores, furadores, localizados, em geral, próximos a cursos d’água 
em ambientes com maior cobertura florestal (PARELLADA, 2005). 

Os vestígios associados aos grupos caçadores-coletores aparecem em sítios com datações que se estendem até, 
aproximadamente, 2.000 A. P. Na verdade, tais artefatos continuam aparecendo em sítios mais recentes, contudo, os 
contextos arqueológicos em que ocorrem indicam que os responsáveis por sua produção foram os povos Jê Meridionais, 
cuja cultura material é conhecida na arqueologia como Tradição Itararé-Taquara. 

No planalto paranaense, os registros arqueológicos mais antigos associados aos povos Jê Meridionais datam de 2.0008 
anos atrás. Dados linguísticos indicam que esses grupos tenham sua origem no planalto central e, há 3.000 anos iniciaram 
o processo de migração das terras altas do sul do Brasil, tendo se fixado em áreas que atualmente são cobertas por mata 
de araucária, bem como, na borda dos campos abertos. Considera-se sítios típicos desta tradição as estruturas 
subterrâneas, conhecidas popularmente por “buracos de bugre”; as aldeias a céu aberto contendo fragmentos cerâmicos; 
e os abrigos com pinturas e gravuras rupestres associadas à tradição Planalto. 

Os sítios atribuídos ao Jê Meridional são encontrados em ambiente subtropical desde São Paulo até a metade do Rio 
Grande do Sul e contam uma história que se inicia no sexto século e termina no décimo nono de nossa Era. No estado 
do Paraná, mais especificamente, foram identificados sítios com casas subterrâneas que apresentam datas que variam 
de 1400 a 100 anos antes do presente (SCHWENGBER et al, 2012). 

As pesquisas desenvolvidas até o momento indicam que tal processo de ocupação está relacionado ao processo de 
dispersão da mata de araucária pelas terras altas do sul do Brasil. Dados paleoambientais obtidos por Behling (2002), 
denotam o início da dispersão das florestas a partir do século V d. C (depois de Cristo), onde começa a ocupar as encostas 
do planalto e as matas de galeria ao longo dos grandes rios. Entre os anos 800 e 1200 d. C essa expansão diminui, 
retomando, com maior expressão a partir do século XIV d. C. É nesse período que o padrão clássico de ocupação dos 
construtores de estruturas subterrâneas se estabelece. Aglomerados com mais de cinco casas próximos dessas áreas 
centrais de socialização (danceiros), aterros bem definidos e ocorrência de montículos. Como pode ser visto em Schmitz 
(et al, 1988) e Schmitz e Rogge (2012), boa parte dos sítios com estruturas subterrâneas estão situados no horizonte 
cronológico que vai de 800 A. P. até 400 A. P., período em que tem início o processo de reconhecimento e ocupação 
europeia sobre o interior do planalto meridional brasileiro. 

Assim como os grupos da tradição Itararé-Taquara (Jês), os grupos da tradição Tupiguarani, ceramistas e horticultores, 
ocuparam quase todo o território do atual estado do Paraná, principalmente os vales dos rios Paraná, Ivaí, Tibagi e Iguaçu. 

 
8 Segundo Parellada (2009) esses grupos iniciaram sua ocupação no estado há 4.000 anos atrás, contudo, os 
dados que apontam para período tão recuado encontram-se isolados, por isso não serão considerados neste 
texto.  
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Os registros arqueológicos apontam a presença dos grupos portadores da tradição Tupiguarani no sul do Brasil ao mesmo 
tempo em que se registram as primeiras ocupações Jê na mesma região, por volta do século quinto de nossa Era. 

Para a região da Bacia do Prata, mais especificamente, Bonomo et al. (2014), a partir do cruzamento de dados espaciais 
e cronológicos de 140 sítios Guarani mapeados entre os Estados do sul, sudeste e centro-oeste brasileiro, na Argentina, 
Paraguai e Bolívia, elaboraram um modelo de dispersão da cerâmica Guarani. Os dados obtidos pelos pesquisadores 
indicam que o centro de dispersão dessa “cultura Guarani” seria a região do baixo Iguaçu e que, entre 2.000 e 1.700 anos 
A. P. esta ocupação estaria concentrada na região de Itaipú, com ocorrências isoladas nos vales dos rios Jacuí (RS), Ivai 
(PR) Paranapanema (SP) e Paraná (Argentina). De acordo com os autores, entre 1.700 e 1.000 A. P. se verifica a 
permanência da ocupação sobre essas áreas e uma tímida expansão, que se restringe a algumas penetrações nos vales 
dos rios Ibicuí (RS) e Itararé (PR). A partir de 1.000 A. P. ocorre uma forte expansão e a ampliação dos territórios Guarani, 
que, no século XV já se estendia do vale do Paraná – a oeste; até o litoral – a leste; e do estuário do Prata – a sul, ao 
vale do Tietê – a norte.  

Os dados apresentados pelos autores demonstram que na região do planalto sul do Brasil encontravam-se indígenas 
Guarani ao longo dos grandes rios nas áreas cobertas por mata subtropical. As pesquisas arqueológicas indicam que 
estes povos estavam organizados em aldeias relativamente estáveis, tendo como utilitários domésticos e cerimoniais os 
diversificados tipos de vasilhas cerâmicas, em que há grandes vasos para preparação e conservação de bebidas 
fermentadas, panela para cozimento de alimentos, tigelas e pequenos potes para servir comidas e bebidas. 

Há que se considerar, contudo, que a noção de territorialidade Guarani ultrapassa os limites das aldeias conhecidas 
arqueologicamente. A organização territorial Guarani abrange diferentes escalas de domínio, que variam das áreas de 
atividades específicas, até o conjunto de territórios amplos. O centro do território Guarani é conhecido como amundá, 
que, segundo Melià (1979 apud MILHEIRA, 2010), refere-se ao espaço da aldeia, onde as atividades cotidianas e os 
principais eventos políticos e sociais acontecem. De acordo com Noelli (1993), o território de domínio de um amundá 
pode chegar a 50 km de raio e abrange as diversas áreas de atividades específicas, denominadas tapýi, que incluem as 
zonas de caça, pesca, as roças, os caminhos e os acampamentos temporários. Para este amplo território que comporta 
a sede da aldeia (amundá) e as áreas de atividades específicas (tapýi) é dado o nome de Teko’á. 

Para Milheira (2010), considerando a amplitude dos Teko’á e tendo como referência as distâncias geralmente verificadas 
entre os sítios Guarani, é possível pensar que este território amplo seria compartilhado por diversas aldeias e que, este 
território, definido tanto por seus aspectos simbólicos, quanto pelas relações sociais e de parentesco, deveria ser 
permanentemente assegurado. A dimensão territorial Guarani mais ampla, denominada guará, consiste no conjunto de 
teko’á de regiões distintas, mas interligadas. 

Identificar os limites dessas dimensões do território Guarani através do registro arqueológico não é tarefa fácil. 
Recentemente, Heep (2012), em pesquisa desenvolvida no vale do Tibagi trouxe contribuições para a problemática da 
organização territorial Guarani no planalto paranaense, contudo, os dados apresentados pelo autor indicam a ocorrência 
de uma ocupação não consolidada, caracterizada pelos sítios de dimensões reduzidas, com pouco material cerâmico e, 
em alguns casos, com reocupações. Este panorama, de certo modo, foge ao modelo clássico de estabilidade Guarani, 
no entanto, deve-se considerar que os sítios trabalhados por Heep datam do período pós-conquista (entre 350 e 200 anos 
A. P.). 

Também estão registradas na cultura material encontrada em sítios arqueológicos as opções e variações tecnológicas 
dos artefatos, instrumentos e utilitários que compunham o arcabouço de ferramentas do cotidiano das primeiras 
comunidades europeias que ocuparam a região. Essa cultura material, classificada como Tradição Neobrasileira, além 
de se referir às populações que passaram a ocupar esta região mais recentemente, resulta da miscigenação desses 
grupos com os povos indígenas – nativos da região – e afrodescendentes – trazidos como escravos (CHMYZ et al., 1986). 

Segundo Chmyz et al. (1986), nos sítios da tradição Neobrasileira mapeados no Projeto Passaúna, é possível identificar 
elementos de trocas culturais. Conforme os autores, nesses sítios constatou-se mudanças tecnológicas na cerâmica 
Tupiguarani, ao mesmo tempo em que, nas vilas e povoas associadas às primeiras comunidades pecuaristas, a ausência 
de determinados elementos construtivos indica a utilização de técnicas de construção próprias dos indígenas, para o 
estabelecimento das casas. Na área objeto deste projeto, também são considerados os vestígios associados aos 
primeiros núcleos de ocupação italiana, os quais são majoritariamente representados por material construtivo – tijolos, 
telhas e azulejo – e elementos de uso doméstico. 
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5.13.1.1. Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área de Implantação do Contorno Norte 
de Curitiba 

Em atendimento ao que prevê a Instrução Normativa do IPHAN n° 01/2015, foram realizados estudos de Avaliação de 
Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de implantação do Contorno Norte de Curitiba. Os estudos realizados 
visaram o atendimento os Artigos 18 a 20 da referida Instrução Normativa, e tiveram como objetivo verificar a existência 
de sítios arqueológicos na Área Diretamente Afetada (ADA) pelo empreendimento e seu entorno imediato (buffer de 50 
metros). 

A referida Avaliação de Impacto transcorreu sob o Processo IPHAN n° 01508.000007/2020-35, tendo como referência o 
Termo de Referência Específico n° 20/DIVTEC IPHAN-PR/IPHAN-PR, de 22 de janeiro de 2020, e autorizada a partir da 
Portaria IPHAN/DEPAM/CNA n° 43, de 09 de julho de 2021. 

O projeto que antecedeu as atividades de campo fixou os seguintes procedimentos metodológicos: 

a) Execução de linhas de caminhamentos sistemáticos no interior da poligonal de delimitação da área diretamente 
afetada do empreendimento (ADA); 

b) Realização de caminhamentos amostrais no interior da poligonal da Área de influência Direta (AID), em 
específico, nas áreas próximas à ADA; 

c) Escavação de poços-teste em transect sob malhas de 50 metros sobre a poligonal de delimitação da área 
diretamente afetada do empreendimento (ADA); 

d) Coleta de informações geográficas de todas as áreas de potencial arqueológico identificadas e prospectadas 
(topografia, solo, geologia, cobertura vegetal e altimetria); 

e) Em caso de identificação de sítios arqueológicos inéditos na área diretamente afetada pelo empreendimento, 
sobre estes serão tomadas as seguintes providências: 

I. Identificação, conforme ações previstas na Portaria IPHAN n° 316/2019 em seus Artigos 3° a 7°; 

II. Isolamento temporário de sua área por meio de fita zebrada; 

III. Envio de informações ao IPHAN para processo de reconhecimento e homologação do cadastro do sítio 
arqueológico; 

IV. Resgate do sítio arqueológico, nos termos do Art. 11 da Portaria IPHAN n° 316/2019; 

f) Coleta, análise tecno-tipológica e elaboração de um inventário do material arqueológico proveniente das 
atividades de delimitação dos sítios arqueológicos que venham a ser identificados; 

g) Produção de croquis de delimitação e caracterização dos sítios arqueológicos que venham a ser identificados; 

h) Elaboração de material cartográfico no qual todas as atividades de campo serão inseridas, bem como a 
localização dos sítios arqueológicos que venham a ser identificados; 

Seguindo o previsto no Projeto, entre os dias 12 e 16 de julho de 2021, foram realizadas as atividades de campo referentes 
ao Projeto de Avaliação de Impacto, nas quais, foram escavados 155 (cento e cinquenta e cinco) poços-teste e 
executados caminhamentos sistemáticos na ADA do empreendimento. Nas figuras que seguem (Figura 113 a Figura 
116), são ilustradas as atividades realizadas em campo. 
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Figura 113: Registro fotográfico das atividades realizadas na área inicial do empreendimento. Coord. UTM 22J 688119 E; 
7193191 N 

  

Figura 114: Avaliação Impacto ao Patrimônio Arqueológico nas imediações da área urbana de Colombo. Coord. UTM 22J 
685533 E; 7195320 N 

  

Figura 115: Investigação de superfície e subsuperfície sobre área de cultivo. Coord. UTM 22J 680938 E; 7196591 N 
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Figura 116: Verificação arqueológica nas proximidades da Rodovia da Uva - Coord. UTM 22J 679260 E; 7195928 N

Em complemento às figuras acima apresentadas, a ilustração abaixo demonstra a localização dos poços-teste
escavados e das áreas percorridas durante a pesquisa.

Figura 117: Croqui de indicação dos poços-teste escavados e das áreas percorridas.

Como resultado da pesquisa realizada, nenhum sítio arqueológico foi identificado na ADA do empreendimento. O 
Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico foi apresentado ao IPHAN, que manifestou anuência 
para o licenciamento prévio por meio do Ofício Nº 3203/2021/DIVTEC IPHAN-PR/IPHAN-PR-IPHAN.



201 

 

 

5.13.2. Patrimônio Edificado 

Os bens edificados de interesse cultural são aqueles que, dadas suas características históricas, artísticas e arquitetônicas, 
correspondem a locais de memória de significativa relevância para as comunidades. Também categorizados como 
“Patrimônio de pedra e cal” (FONSECA, 2009), esses podem ser tombados individualmente em nível federal, estadual e 
municipal, ou podem compor conjuntos urbanos e rurais tombados. 

Na busca por bens edificados de interesse histórico e cultural, inicialmente foram realizadas buscas nos bancos de dados 
do IPHAN, da CPC/Paraná e no Departamento de Cultura do município de Colombo. Como resultado, foi identificada a 
Residência na Rodovia da Uva, bem tombado em nível estadual, localizado no município de Colombo, na Área de 
Influência Direta (AID), distante 3,5 km da ADA do Contorno Norte de Curitiba. 

Conforme consta do livro Espirais do Tempo (GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, 2006), a Residência na Rodovia 
da Uva, registrada no Livro do Tombo Histórico (Processo nº 83/81, Inscrição nº 93, de 23 de maio de 1989) corresponde 
a uma edificação de moradia rural construída em 1912, que apresenta construção em alvenaria de tijolos, uma planta 
retangular, um pavimento e sótão, uma cobertura em duas águas, telhas “alemãs”, com platibanda na fachada principal 
ornamentada por pinhas. A platibanda compõe de acréscimo à obra original. Aberturas com requadros em massa, vergas 
retas, janelas em guilhotina. Na fachada principal, duas portas e duas janelas com bandeiras (Figura 118).  

Figura 118: Fotografia da Residência da Rodovia da Uva. 

 
Fonte: acervo da Coordenação do Patrimônio Cultural do Paraná 

Na Figura 119, ilustra-se a situação da Residência na Rodovia da Uva em relação ao empreendimento. 
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Figura 119: Situação do bem tombado Residência na Rodovia da Uva em relação ao empreendimento. 

 

Em nível municipal, encontra-se tombada a Igreja Nossa Senhora da Saúde, localizada na Rua Presidente Faria, 
comunidade de Colônia Faria. O tombamento se deu por meio da Lei n° 1561, de 18 de dezembro de 2020. 

A Igreja Nossa Senhora da Saúde se localiza nas coordenadas UTM 22J 687596 E; 7194400 N, distando 390 metros da 
faixa de domínio projetada para o Contorno Norte de Curitiba. 

Conforme apresentado no item 5.10 deste Estudo, a Igreja Nossa Senhora da Saúde corresponde a um importante 
elemento de catalisação da história e da identidade da comunidade de Colônia Faria. Trata-se, portanto, de um lugar de 
memória, que representa a organização social, política, religiosa e cultural da Comunidade. 

Nas figuras abaixo são ilustradas as características da edificação (Figura 120) e sua situação em relação à faixa de 
domínio do empreendimento (Figura 121). 
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Figura 120: Fotografia da fachada da Igreja Nossa Senhora da Saúde, localizada na comunidade de Colônia Faria 

 

Figura 121: Situação do bem tombado Igreja Nossa Senhora da Saúde em relação ao empreendimento. 

 

Por fim, informa-se que não constam bens edificados tombados em nível federal no município de Colombo. Também não 
constam bens valorados (estações ferroviárias, etc.) nas áreas de influência direta do empreendimento. 

5.13.3. Patrimônio Imaterial  

Desde o início do século XX amplas discussões a respeito da elaboração de políticas públicas que têm por objetivo o 
reconhecimento e a preservação do patrimônio cultural brasileiro vêm sendo realizadas tanto no âmbito acadêmico quanto 
na administração pública. Pode-se apontar que o primeiro passo dado no Brasil, referente a instrumentos legais de 
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preservação do Patrimônio Cultural, foi a publicação da Lei n° 378 de 13 de janeiro de 1937. Por meio dessa Lei, o então 
Presidente da República Getúlio Vargas, criou oficialmente o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 
SPHAN, responsável pela proteção do patrimônio cultural brasileiro, posteriormente definido por meio do Decreto-lei n° 
25, de 30 de novembro de 1937. 

Contudo, de acordo com Abreu e Chagas (2009), por décadas as políticas e as ações preservacionistas aplicadas pelo 
SPHAN estavam voltadas prioritariamente para o tombamento dos chamados bens de "pedra e cal", tais como igrejas, 
fortes, pontes, chafarizes, prédios e conjuntos urbanos considerados arquiteto e esteticamente representativos. É valido 
destacar que o exercício do preservar é ao mesmo tempo o exercício do esquecer, ou seja, ao valorizar determinados 
bens e apontar caminhos de preservação de memórias que se relacionam a esses bens, se aponta também caminhos de 
esquecimento de outras memórias. A escolha do que deve ser considerado um patrimônio cultural, e assim, digno de 
preservação faz parte do processo de seleção de memórias. Como afirma Le Goff,  

“[...] o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma escolha efetuada quer 
pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que 
se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, os historiadores.” (LE GOFF, 1996, p. 535). 

É notório que no Brasil, em praticamente todo o século XX, se promoveu o exercício de preservação de memórias ligadas 
a grupos que são tradicionalmente hegemônicos e de tradição europeia, como a Igreja católica, o exército e a burguesia 
urbana. Há que se considerar o patrimônio cultural como um campo de disputas, e tais disputas estiveram presentes já 
na constituição do SPHAN. No processo de sua criação, intelectuais ligados a Mario de Andrade, apontaram a 
necessidade de valorização dos bens culturais intangíveis, "contribuindo social e politicamente para a construção de um 
acervo amplo e diversificado de manifestações culturais, tais como as línguas, festas, rituais, danças, lendas, mitos, 
músicas, saberes, técnicas e fazeres diversificados." (ABREU; CHAGAS, 2009, p. 13). No entanto, o que prevaleceu foi 
uma perspectiva do patrimônio material/monumental que esteve a serviço da constituição da identidade nacional única. 
É importante se destacar que esse era o período da ditadura de Getúlio Vargas, que tinha como projeto a estruturação 
de uma nação burocraticamente centralizada. 

As discussões realizadas no decorrer das cinco décadas seguintes ecoaram nos grupos de debate da área cultural 
durante a Constituinte de 1988, tanto que, os artigos 215 e 216 da Constituição Federal apontam a necessidade de que 
se promova a proteção do patrimônio cultural brasileiro, compreendido como os "bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira". Contudo, mesmo após a publicação da Constituição de 1988, pouco foi feito para 
promover a preservação do patrimônio cultural imaterial brasileiro (FONSECA, 2009). 

Pode-se dizer que, efetivamente, ações de reconhecimento e preservação do patrimônio cultural imaterial brasileiro 
passaram a ser desenvolvidas a partir do Decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000, que institui o Registro de Bens Culturais 
de Natureza Imaterial.  

Apesar de representar um novo momento da política cultural de preservação do patrimônio, como bem coloca Oliveira 
(2008), o decreto n° 3.551/2000 representa, antes de tudo, o resultado parcial de uma luta pelo patrimônio cultural 
nacional, cuja trajetória teve início ainda nos anos de 1930, com as discussões iniciadas por Mário de Andrade e Aloísio 
Magalhães (FONSECA, 2009). 

O Brasil promulgou a Convenção da UNESCO para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial no ano 2006 (ABREU, 
2015). Também é digno de nota que durante a gestão do ministro Gilberto Gil (2003-2008) foi desenvolvido um novo 
Plano Nacional de Cultura, que contou com a participação de diversos setores da sociedade civil. Destaca-se ainda a 
criação, no ano de 2003, da Secretaria da Diversidade e Identidade Cultural no contexto deste Ministério, que objetivava 
“[...] democratizar o acesso aos mecanismos de apoio, promoção e intercâmbio cultural entre as regiões e grupos culturais 
brasileiros, considerando características identitárias por gênero, orientação sexual, grupos etários, étnicos e da cultura 
popular.” (ABREU, 2015, p. 78), sendo que uma das funções desta Secretaria seria promover ações que possibilitassem 
que a cultura se configurasse como ferramenta de desenvolvimento sustentável. 

Nesse sentido, verificasse ao longo dos últimos 20 anos o processo de inventário e registro de diversos elementos do 
patrimônio cultural imaterial do Brasil, divididos entre os seguintes livros (BRASIL, 2000): 

 Livro de Registro de Saberes, onde são inscritos conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das 
comunidades; 
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 Livro de Registro das Celebrações, onde são inscritos rituais e festas que marcam a Vicência coletiva do trabalho,
da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social;

 Livro de Registro das Formas de Expressão, onde são inscritas as manifestações literárias, musicais, plásticas,
cênicas e lúdicas;

 Livro de Registro de Lugares, onde são inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde
se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas;

Partindo dessas definições e considerando como fonte principal de informações o banco de dados presente do Sistema 
de Conhecimento e Gestão do IPHAN (SICG/IPHAN), foi realizada busca em vias de verificar a existência de bens 
imateriais registrados no município de Colombo. 

Como resultado, constatou-se a presença de dois bens registrados, à saber: 

 Roda de Capoeira, registrada no Livro de Registro das Formas de Expressão, em 21/10/2008;

 Ofício dos Mestres de Capoeira, registrado no Livro de Registro dos Saberes, também em 21/10/2008;

De acordo com o Cadastro Nacional da Capoeira9, no município de Colombo há uma associação de capoeira, denominada 
Centro Cultural Sonho e Liberdade, localizado na Rua José Boneti, bairro de Atuba. Ainda segundo o Cadastro 
supramencionado, há 18 (dezoito) capoeiristas registrados no município, conforme detalhado na tabela abaixo: 

Quadro 9: Lista de capoeiristas cadastrados no município de Colombo. 

Apelido Nome Graduação Município 

Alemão Joao Henrique Santana Aluno formado Colombo 

Anderson prego Anderson Ferreira da Silva Aluno Colombo

Andressa Andressa Valerya de Souza Aluno Colombo

Arroz Bruno Morais Keller Professor Colombo

Babalu Cleverson Fernando da Luz Bastian Professor Colombo

Brutus Carlos Eduardo Andrade Contramestre Colombo 

Cafuné Welliton Santos Almeida Aluno formado Colombo 

Chokito Ademir José Lima Professor Colombo

Cicinho Welington Camilo Pinheiro Aluno formado Colombo 

Kamicaze Anderson Garcia da Silva Professor Colombo

Karateca Robson Luiz de Souza Contramestre Colombo 

Lenhador Alexander Oliveira Duarte Treinel Colombo

Madrugada Roberto Carlos Andrade Contramestre Colombo 

Patricia Lindicey Dacooll Patricia Lindicey Dacooll Aluno formado Colombo 

Pernalonga Willian Machado Prins Contramestre Colombo 

Professor Café Marciano de Oliveira Rolim Professor Colombo

Professor Grilo Fábio Alves Ananias Aluno formado Colombo 

Thor Thiago dos Santos Prins Professor Colombo

9 Disponível em: <https://capoeira.iphan.gov.br/> Acesso em: 11 nov. 2021. 
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A localização da associação Centro Cultural Sonho e Liberdade, e sua situação em relação ao empreendimento é 
evidenciada na Figura 122. Destaca-se que a implantação do Contorno Norte de Curitiba não resultará em impactos 
diretos para a continuidade das atividades referentes à prática da Roda de Capoeira e manutenção do Ofício de Mestre 
de Capoeira. 

Figura 122: Situação da associação de capoeira Centro Cultural Sonho e Liberdade em relação ao empreendimento. 

 

Ainda com relação aos Bens de natureza imaterial, destaca-se o dialeto Talian, já mencionado no subcapítulo 5.10. O 
dialeto foi reconhecido pelo IPHAN em 2014 como referência cultural brasileira. O Talian está incluído no Inventário 
Nacional da Diversidade Linguística, fazendo jus ao título de Referência Cultural Brasileira, conforme o Decreto 7.387, de 
09 de dezembro de 2010.  

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional – IPHAN, o Talian é uma das autodenominações para a 
língua de imigração falada no Brasil em algumas regiões de ocupação italiana, desde 1875. Em especial no nordeste do 
Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Espírito Santo. Dentre outras denominações, constam termos 
como língua dos nonos, dialeto vêneto, dialeto italiano. É uma “variedade supra regional intracomunitária e 
intercomunidades (coiné) do italiano como língua alóctone em contato com outras variedades do italiano com o português 
do Brasil, perpetuada historicamente aos dialetos provenientes do norte da Itália, mas com características próprias, 
derivadas do contexto brasileiro que a diferem da matriz original e de outras regiões brasileiras”. Para tanto, o Talian tem 
sua origem linguística o italiano e os dialetos falados, principalmente, nas regiões do Vêneto, Trentino-Alto e Friuli-Venezia 
Giulia e Piemontes, Emilia-Romagna e Ligúria. 

O dialeto sofreu transformações no Brasil com o contato com o Português e foi também proibido pelo Presidente Getúlio 
Vargas de ser usado tanto para escrever ou falar. Segundo o presidente utilizar o Talian era considerado falta de 
patriotismo, isso tanto causou o esquecimento do idioma por alguns, como também os descendentes que moravam 
isolados ou em áreas rurais conseguiram preservá-lo. 

O município de Colombo é um dos municípios em que se desenvolvem ações que visam a preservação do dialeto. 
Segundo dados publicados pelo Departamento de Cultura do município, “[...] dos 212 mil habitantes calcula-se que 70 mil 
sejam descendentes de Italianos sendo que 5 mil são netos e falam o Talian, 15 mil bisnetos compreendem o idioma e 
os demais sabem da existência” (PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO, 2011, pág. 18). Conforme já mencionado 
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mencionado neste estudo, um dos principais núcleos de manutenção do dialeto Talian é a comunidade de Colônia Faria,
situada na área diretamente afetada do empreendimento.

Por fim, acrescenta-se o fato recente da promulgação da Lei Estadual n° 20.757, de 04 de novembro de 2021, que
concede ao município de Colombo o título de Capital do Talian (GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, 2021).

5.13.4. Considerações Sobre o Patrimônio Histórico, Arqueológico e Cultural

Ao fim desta seção, faz-se uma síntese acerca dos resultados obtidos nas pesquisas realizadas e que
buscaram identificar potenciais impactos ao Patrimônio Histórico, Arqueológico e Cultural existentes entre a
Área Diretamente Afetada (ADA) e a Área de Influência Direta (AID) do Contorno Norte de Curitiba.

Desse modo, conforme destacado no subcapítulo 5.13.1, não foram identificados sítios arqueológicos na ADA
do empreendimento; por outro lado, constatou-se a presença de 6 (seis) sítios arqueológicos mapeados no
município de Colombo, portanto, na AID.

Em se tratando de bens edificados, foi informado no subcapítulo 5.13.2 a presença de 2 (dois) bens
edificados tombados na AID do empreendimento. Um deles, tombado em nível estadual – Residência da
Rodovia da Uva – está localizado a 3,5 km da ADA; enquanto o outro, tombado em nível municipal – Igreja
Nossa Senhora da Saúde – está localizado a 390 metros da ADA.

Por fim, nas pesquisas referentes aos bens imateriais registrados, constatou-se a existência de um grupo de
Capoeira no município de Colombo e a presença de capoeiristas na AID do empreendimento.

Ainda em relação aos bens imateriais, destaca-se o dialeto Talian, falado na comunidade de Colônia Faria,
que será diretamente afetada pela implantação do traçado atual do Contorno Norte de Curitiba, além da
pressão natural já existente associado ao atual processo de urbanização.

Desse modo, conclui-se que a Igreja Nossa Senhora da Saúde e o Talian, aqui considerados como elementos
de referência histórica e cultural para a comunidade de Colônia Faria podem sofrer impactos diretos em
decorrência da implantação do empreendimento, visto que a implantação do traçado atual da faixa de
domínio do Contorno Norte de Curitiba pode gerar impactos negativos à organização social, cultural,
econômica e territorial da Comunidade, resultando, a médio e longo prazo, na desestruturação de suas
práticas tradicionais, às quais os bens mencionados estão diretamente vinculados.
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5.14. PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO 

Conforme apresentado no Volume 2, Diagnóstico Ambiental do Meio Físico (item 4.1.3.1.5. Levantamento e 
Caracterização de Cavidades Naturais), quanto a caracterização de potencialidade de existência de cavidades naturais 
na AID do Contorno Norte de Curitiba, não foram identificadas cavernas, grutas ou unidades de conservação de cavernas 
mapeadas. Quanto ao potencial de ocorrência, verifica-se que cerca de 37% da área da AID está classificada como “Alta”, 
enquanto cerca de 63% como “Baixa” ou “Ocorrência Improvável”. Mapeamentos também já apresentados no capítulo 
pertencente ao Volume 2. 

Também não foram identificadas ou encontradas cavidades naturais pelas equipes de campo que aturaram nas diversas 
etapas de caracterização ambiental do empreendimento, que atuaram tanto na ADA e AID do empreendimento. 

Moradores das regiões, onde foram mapeados altos potenciais espeleológicos, foram questionados quanto a presença 
de cavidades naturais, grutas ou cavernas na região. Todos demonstraram ou desconhecimento da existência ou a 
certeza da inexistência destes ambientes/locais na região do empreendimento. O Quadro 10 que segue apresenta a 
identificação e relatos dos moradores entrevistados. 

Quadro 10: Relação das vias que terão interação com o CNC. 

Morador Bairro  Relato 

Antônio Amilton Trevisan Júnior Colônia Faria “Afirma que não há presença de grutas ou cavernas na região”. 

Ivo Grando / Fernanda Cristine Ceccon 
Grando  

Colônia Faria 
“Não tem conhecimento da presença de cavernas ou grutas na 
região”. 

Mauro de Jesus Mocelin / Eduarda 
Mocelin 

Colônia Faria 
“Não tem conhecimento da presença de cavernas ou grutas na 
região”. 

Edgar Gueno Colônia Faria “Afirma que não há presença de grutas ou cavernas na região”. 

Amador Noguerol São Gabriel “Afirma que não há presença de grutas ou cavernas na região”. 
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APRESENTAÇÃO

O empreendimento Contorno Norte de Curitiba (CNC) pertence ao Programa de Exploração de Rodovias, Ampliação da
Capacidade, da Concessão das Rodovias Federais definido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT,
cuja Concessionária é a AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT (ARB) para as Rodovias BR 116/SP, entre km 268,9
(cabeceira sul da ponte sobre o Córrego Pirajussara, divisa entre os municípios de São Paulo e Taboão da Serra) e o
km 569,1 (divisa SP/PR), e BR 116/PR, entre o km 0,0 (Divisa SP/PR) e o km 89,6 (extremidade leste da interseção
com a BR 476/PR) e respectivos acessos.

O Contrato de Concessão assinado em fevereiro de 2008, prevê serviços associados à recuperação geral, conservação,
monitoramento, manutenção, melhoramentos e operação da rodovia, estando prevista a construção do Contorno Norte
de Curitiba, em pista dupla, com extensão de 11,785 km.

A empresa responsável pelo empreendimento e pela condução do processo de licenciamento ambiental é Autopista
Regis Bittencourt S/A, pertencente ao Grupo Arteris.

O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo do poder executivo (federal, estadual e municipal) que tem
como respaldo uma abordagem técnica fundamentada, basicamente, nas características do empreendimento, nas
características do meio que este empreendimento será inserido e nas consequências (impactos ambientais) que o
empreendimento poderá promover ao ambiente, podendo haver necessidade de execução de medidas paliativas
voltadas à mitigar e compensar tais impactos ambientais potenciais.

O rito processual a ser seguido durante o licenciamento ambiental depende das características do empreendimento,
como tipologia, localização e porte, havendo modos mais simplificados de licenciamento, como Licenciamento
Ambiental Prévio (LAP) com dispensa de Licenciamento Ambiental de Instalação (LAI), e modos mais complexos de
licenciamento ambiental, como exigência de LAP, LAI, Licença Ambiental de Operação (LAO), anuência de órgãos
intervenientes (como Fundação Nacional do Índio – FUNAI), realização de audiências públicas, dentre outras exigências.

O órgão ambiental licenciador para a implantação do empreendimento Contorno Norte de Curitiba, considerando a
tipologia, dimensão e abrangência que o possui, é o Instituto Água e Terra (IAT), órgão estadual de meio ambiente,
conforme entendimento posto na Lei Federal Complementar nº 140/2011 e Decreto Federal nº 8.437/2015. O processo
de enquadramento junto ao IAT foi iniciado em maio de 2019, é o de nº 15.917.192-2.

Ressalta-se que a abertura do processo ocorreu junto ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP), instituição que mais tarde,
juntamente com o Instituto de Terras, Cartografia e Geologia (ITCG) e do Instituto das Águas do Paraná, incorporam o
Instituto Água e Terra (IAT), conforme Lei Estadual nº 20.070/19.

Conforme as características do empreendimento previamente apresentadas pelo empreendedor, foi elaborado pelo IAP
o Termo de Referência – TR, emitido especificamente para o empreendimento Contorno Norte de Curitiba. Neste TR
foram abordadas as orientações para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA), documentos necessários para que se possam aferir a viabilidade do empreendimento, com
participação pública, tanto na elaboração como na avaliação dos estudos e projeto.

O presente documento se caracteriza por ser o Volume 5 do EIA, do total de 5 volumes, que são: Volume 1 –
Identificação e Caracterização do Empreendimento, Alternativas Tecnológicas e Locacionais e Áreas de Influência;
Volume 2 – Diagnóstico Ambiental do Meio Físico; Volume 3 – Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico; Volume 4 –
Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico; e Volume 5 – Análise Integrada, Prognóstico Ambiental, Passivos
Ambientais, Avaliação dos Impactos Ambientais, Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas
Ambientais, Compensação Ambiental, Conclusões, Bibliografia e Glossário.

Tanto o EIA como o RIMA devem ser desenvolvidos conforme orientações do TR do IAP e tendo por base os dados do
Projeto de Engenharia e informações correlatas fornecidas pela ARB. Também, são envolvidos na elaboração dos
estudos uma ampla gama de profissionais, distribuídos nas funções de coordenadores de abrangência geral,
coordenadores técnicos e assessores técnicos de diversas áreas de conhecimento, englobando os meios físico, biótico
e socioeconômico, além de profundo conhecimento na avaliação dos impactos ambientais, bem como nas medidas
voltadas a evitar, mitigar e compensar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos.
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Paralelamente à elaboração do EIA, necessário ao licenciamento no IAT, está em curso processo de anuência do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) ao empreendimento. Processo junto ao IPHAN é o de
número 01508.000007/2020-35 e atualmente já há anuência do órgão para a Licença Prévio do empreendimento.

Também foram consultados outros órgãos, das três esferas governamentais, quanto a anuência ao empreendimento,
sendo que nenhum solicitou estudos adicionais para avaliação específica de viabilidade ou se posicionou contrário à
implantação e operação do empreendimento.
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS

6.1. DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES PARA CADA MEIO ESTUDADO

Foram identificados e avaliados ao longo do presente Estudo de Impacto Ambiental, através de informações
secundárias e primárias, aspectos ambientais atrelados aos ambientes físicos, bióticos e sociais que estão presentes na
área prevista para implantação do Contorno Norte de Curitiba e em sua região de entorno.

Para cada um dos ambientes citados, com base nos diagnósticos realizados, apresenta-se a seguir discussão
preliminar que analisa os recursos ambientais e suas interações, caracterizando a situação ambiental antes da
implantação do empreendimento, dando subsídio para análise integrada e prognóstico ambiental, item � 6.2
posteriormente apresentado.

6.1.1. Meio Físico

Umas das principais preocupações ambientais em obras é a ocorrência de processos erosivos e consequente
assoreamento de drenagens naturais ou não. Além da perda de material (que tem como consequência a necessidade
de maior exploração em jazida ou caixa de empréstimo), é possível ocorrer a obstrução de drenagens que podem
provocar alagamentos (principalmente em períodos de chuvas mais intensas) e a contaminação de cursos de águas
naturais, impactando o habitat aquático e, por consequência, aqueles (pessoas e animais) que dele tenham relação de
dependência.

Dentro deste cenário também chama atenção períodos secos (de baixa pluviosidade). Nesses momentos de poucas
chuvas o solo seco propicia o levante de poeira durante a movimentação de veículos, vinculados às obras ou não. A
situação de seca também propicia processos erosivos ocasionados pela ação dos ventos, contudo o levante de poeira é
mais sentido pelas pessoas, na respiração e na sujeira provocada, principalmente em edificações localizadas próximas
às obras.

Assim, avaliando as condições climáticas, observou-se no diagnóstico ambiental que os meses de verão (dezembro até
fevereiro) apresentam a maior quantidade de chuvas, havendo uma queda de precipitação média mensal nos meses de
outono-inverno (abril até setembro).

Observou-se também no estudo realizado que há predominância durante o ano de ventos nordestes (NE), cuja
intensidade predominante se caracteriza como de brisa leve (Escala de Beaufort, 1,8 a 3,3 m/s).

Importante destacar que, conforme os dados avaliados, a qualidade do ar na região escolhida para o Contorno Norte de
Curitiba oscila entre Boa e Regular.

Passando a considerar as características do solo presente na região, possibilitando uma previsibilidade de ações
técnicas, no que tange a engenharia construtiva (dimensionamento de riscos, assentamento do projeto e contenção de
taludes) e os cuidados ambientais (preservação de habitats – encostas, vegetação e cursos d’água – e segurança de
trabalhadores e pessoas externas às obras), em aspectos geológicos, observou-se que mais 50% do projeto encontra-
se na Formação Guabirotuba, cuja constituição por pacotes de sedimentos inconsolidados e representado por camadas
e lentes de argilas, arcósios, areias e cascalhos que repousam discordantemente sobre as rochas do embasamento
cristalino. São sedimentos expansivos e retrativos, com alta suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de
massa em encosta, que trazem grandes riscos às comunidades assentadas nessas áreas, com prejuízos materiais e
sérios danos ao meio ambiente.

Considerando também as características geotécnicas da ADA, com presença de unidades de terreno: 43,29% de CR-
Complexo Gnáissico-Migmatítico, solos residuais e transportados, 42,31% de GD – Formação Guabirotuba solos
residuais e transportados (colúvio) e de 14,40% A – Planícies de terrenos aluvionares, verificou-se que
aproximadamente 85% do traçado de projeto está locado em região de risco geotécnico para ocorrência de erosões e
escorregamentos, já o restante em região de várzea/inundação.

Quanto as características dos solos, na região de implantação do empreendimento foram identificados: argissolo (alta
fragilidade quanto aos processos erosivos, quando desprovidos da cobertura vegetal); cambissolo (elevada
erodibilidade quando submetido a fluxos superficiais concentrados, elevada colapsidade e risco de desenvolvimento de
processos erosivos subterrâneos); latossolo; e organossolo;
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A análise espeleológica da área de implantação de empreendimento demonstrou que não existe cavidades naturais
mapeadas na área de implantação do empreendimento, havendo, porém, a existência de áreas com alto potencial
espeleológico mapeadas. Durante as atividades de campo associadas à elaboração dos estudos ambientais não foram
identificadas cavidades naturais pelas equipes. Nas regiões caracterizadas como de alto potencial espeleológico foram
realizadas entrevistas com moradores residentes a décadas na região, alguns informaram desconhecer a existência e
outros afirmaram quanto a inexistência de cavidades naturais (grutas ou cavernas) na região.

Já em relação aos recursos hídricos, o empreendimento está locado em três bacias hidrográficas, do Rio Atuba, Rio Iraí
e do Rio Palmital. A previsão é que haja a transposição pelo rio Palmital e de afluentes deste e dos demais rios que
compõem as bacias hidrográficas de intervenção. Chama atenção para acentuada presença de nascentes no terço
inicial e final do empreendimento.

Conforme análise voltada para identificar as principais mananciais de abastecimento de água, com base no Instituto das
Águas do Paraná (hoje IAT), não foram identificados mananciais para abastecimento público na AID do
empreendimento, sendo este tipo de manancial identificado na AII. Na AID foram identificados 5 pontos de usos
privados.

Quanto a avaliação de riscos de inundação, verificou-se a ocorrência na AID em região que compreende parte dos
bairros Paloma, São Dimas, Guaraituba e Das Graças.

Também foi realizada caracterização da qualidade das águas fluviais na região do empreendimento, possibilitando
conhecer a realidade existente previamente a sua implantação e operação, de modo ser possível avaliar futuramente a
sua relação quanto a qualidade das águas.

De modo geral, considerando dados secundários e primários, verificou-se o comprometimento da qualidade das águas
na região do empreendimento, fato explicado pelo processo de antropização existente. A avaliação do Índice de
Qualidade de Água para a análise primária realizada em 7 locais de amostragem mostrou uma classificação média a
ruim, servindo de alerta para a degradação dos corpos hídricos avaliados.

Apesar de já existirem empreendimentos de mesma natureza em operação na AII e AID, que já lidam com o risco diário
de acidentes com cargas perigosas, o estudo do meio físico também procurou caracterizar os potenciais acidentes de
trânsito que poderão ocorrer na área objeto de estudo e suas potenciais consequências, destacando o transporte
rodoviário de cargas perigosas. Os cenários de simulação utilizados da dispersão de poluentes pelos rios da região
mostraram que a carga de poluente despejada, oriundos de derramamento acidental, apresentaram potencial de
contaminação da captação de água de abastecimento público que ocorrem no Rio Iguaçu e Iraí, a jusante, localizados
aproximadamente 17 e 3,5 km, respectivamente.

Outra avaliação importante realizada foi a caracterização de ruídos existentes na região do empreendimento. Tanto a
implantação e operação do Contorno Norte de Curitiba estão atreladas às ações geradoras de ruídos, sendo importante
conhecer o ambiente existente a fim de se promover ações mitigantes que porventura sejam necessárias.

A ser instalado em região que apresenta grande adensamento residencial e a existência de uma malha rodoviária
considerável, as dados de ruídos levantados mostraram que os níveis sonoros existentes já ultrapassam os limites de
níveis de pressão sonora determinados na Norma ABNT NBR 10.151, em função do zoneamento municipal, para os
locais próximos às rodovias, às vias movimentadas ou áreas comerciais e industriais.

Por fim, também integrante ao diagnóstico do meio físico, a avaliação dos direitos minerários e dos recursos minerários
apresentada neste EIA identificou 59 processos cadastrados junto à Agência Nacional de Mineração – ANM para a Área
de Influência Indireta - AII, dos quais 15 já possuem concessão de lavra (1 argila, 2 Calcário, 7 Granito, 1 Dolomito, 2
Migmatito, 1 Saibro e 1 Gnaisse). Os 3 processos minerários identificados como localizados na AID e ADA do
empreendimento estão em fase de autorização de pesquisa.

6.1.2. Meio Biótico

Iniciando a apresentação de informações do meio biótico com a caracterização de flora, a região onde estará inserido o
empreendimento (AII) possui a fitofisionomia de Floresta Ombrófila Mista, com formações de Alto-montana, Montana e
Aluvial, além dos Campos Naturais.

Foi realizado levantamento florístico, que considerou o diagnóstico por amostragem e censo de espécies, que
identificou 549 espécies, pertencentes a 123 famílias botânicas. Apesar das pressões antrópicas constatou-se uma
significativa riqueza de espécies da flora.
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Já o levantamento fitossociológico considerou para os estágios de sucessão médio e avançado:

- Médio: nº parcelas – 33; área amostrada – 6.600m²; Indivíduos – 2.546; Espécies – 121; e diâmetro médio – 9,64 cm;

- Avançado: nº parcelas – 23; área amostrada – 4.600m²; Indivíduos – 1.424; Espécies – 107; e diâmetro médio –
12,00 cm

Há previsão de intervenção em aproximadamente 30ha de vegetação nativa em estágio médio de regeneração e 10ha
de vegetação nativa em estágio avançado de regeneração.

Quanto à avaliação das espécies que apresentam sensibilidade quanto à preservação, não foram identificadas espécies
endêmicas e foram identificadas 4 espécies imunes ao corte ou ameaçadas de extinção (Araucária, Xaxim, Canela
Imbúia e Cedro).

Avaliou-se para a AID do empreendimento a situação de uso e ocupação do solo para as APP’s. Do montante de
3.787.614,39 m² de APP, apenas 43,14% apresentam remanescentes de vegetação florestal nativa. Estão urbanizadas
26% das APP’s (com vias ou edificações) e 28% dessas áreas apresentam vegetação herbácea ou solo exposto.
Quanto às APP’s identificadas, estão associadas às margens de rios e entorno de nascentes de cursos d’água. A
intervenção em APP prevista para ADA é de aproximadamente 35ha.

Em relação ao levantamento faunístico, até o presente momento foram realizadas duas campanhas de amostragem,
que obtiveram resultados satisfatórios, condizentes com os resultados obtidos no levantamento de dados secundários e
coerentes com o grau de conservação dos remanescentes nativos presentes. No decorrer do processo de
licenciamento ambiental serão apresentados resultados consolidados que considerarão mais duas campanhas de
amostragem que comporão, juntamente com as duas já realizadas, um ciclo sazonal.

A fauna terrestre (anfíbios, répteis e mamíferos) se apresenta no diagnóstico realizado bastante empobrecida,
composta, sobretudo, por espécies generalistas e de ampla distribuição, em razão do alto grau de isolamento dos
remanescentes florestais presentes. A presença, principalmente, de cinturões residenciais e industriais adjacentes aos
remanescentes florestais tornam a impraticável a realização de ações que promovam a conexão entre fragmentos e a
formação de corredores ecológicos.

A fauna alada (abelhas nativas e aves) transpõe com facilidade esta barreira para a fauna terrestre e utiliza, sobretudo
para forrageamento, os remanescentes melhor estruturados existentes.

A fauna aquática, por fim, está representada no estudo por poucas espécies, com alta dominância de espécies
adaptadas a ambientes degradados, em decorrência, sobretudo, do processo de expansão urbana.

Observou-se que nenhum remanescente, dadas as pressões antrópicas do entorno e as intervenções que sofrem
(incursões humanas, de cães e de gatos para caça, supressão para avanço da urbanização, ruído e iluminamento
intenso, entre outros) tem condições de suportar populações viáveis de espécies ambientalmente sensíveis.

A caracterização de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, para região da área de influência do
empreendimento, identificou uma área classificada como Extremamente Alta, tanto para à Importância Biológica como
para a Prioridade de Ação.

Por fim, foi realizado trabalho de identificação de unidades de conservação (UC’s) existentes na AII, AID e ADA do
empreendimento. Para a AID e ADA do projeto houve a identificação da UC Área de Proteção Ambiental (APA) do Iraí,
unidade de conservação onde aproximadamente 1/3 do empreendimento estará locado.

6.1.3. Meio Socioeconômico

Tratando do meio socioeconômico, inicialmente discorrendo sobre as características da população, o município de
Colombo/PR (AID do empreendimento) possui uma população de 243.726 habitantes (estimativa Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, 2019). Conforme os dados, houve um crescimento de 14,44% da população quando
comparados os dados censitários de 2010 e projeção/estimativa para o ano 2019. Crescimento semelhante em relação
ao que ocorreu na região metropolitana de Curitiba - RMC (AII do empreendimento), que foi de 13,37%.

Embora com o mesmo ritmo de crescimento que a RMC (que conta com 29 municípios), o município de Colombo
apresentou a terceira maior densidade demográfica, com 1.076,72 hab./km² (IBGE,2010). As maiores densidades
populacionais foram encontradas nos municípios de Curitiba (4.027,04 hab./km²) e Pinhais (1.922,42 hab./km²). Ainda
em 2010, o censo demográfico mostrou que 95% da população de Colombo/PR está localizada em área urbana.
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Quanto à habitabilidade os indicadores (IBGE 2010) se encontram abaixo ou na média nacional de moradores por
domicílio, que é de 3,33 m/d. A RMC apresentou índice de 3,30 m/d e o município de Colombo o índice de 3,34 m/d.

Atrelando agora a população quanto à capacidade de movimentação no espaço metropolitano, a mobilidade aferida
pelo Censo de 2010 mostra que na RMC, 384.754 pessoas (16,1%) deslocavam-se do município de residência para
estudar e/ou trabalhar em outro município, sendo o principal motivo para o deslocamento o trabalho. Para os moradores
de Curitiba, o percentual de deslocamentos para outros municípios era de 6,3%.

Para o município de Colombo (AID) foram levantadas as seguintes informações quanto as condições gerais de
habitação e disponibilidade de infraestrutura de serviços públicos:

 Transporte: Sistema de transporte público é integrado ao sistema da RMC, e em algumas áreas o sistema
é do próprio município;

 Saneamento Básico: 82.106 unidades atendidas com abastecimento de água (77.569 residencial, 4.224
comercial e 313 industriais); 56.848 unidades atendidas com coleta e tratamento de esgotos (53.947
residencial, 2.739 comercial e 162 industriais); 63.244 domicílios possuem coleta de lixo e 380 apresentaram
outro destino;

 Energia elétrica: em avaliação realizada, o consumo total de energia e o número de consumidores de
energia vem crescendo ligeiramente ao longo dos anos.

Quanto às informações apresentadas no diagnóstico ambiental para a ocupação do território, que se destacam,
inicialmente comenta-se sobre o histórico processo de estruturação do espaço na região metropolitana de Curitiba. Até
o início do século XX, Curitiba era uma pequena vila que havia se constituído como ponto de passagem e parada para
atender a demanda criada pelas atividades ligadas à extração de ouro no século XVII, e ao tropeirismo no século XVIII.
Após o ano de 1830, Curitiba começou a adquirir uma dinâmica mais urbana em virtude da produção de erva-mate.

A presença de imigrantes estrangeiros, a partir de 1876, modificou a paisagem da região. A introdução de novas
técnicas e novos instrumentos de trabalho possibilitou um grande desenvolvimento da agricultura e da exploração
comercial da madeira, que possibilitaram o crescimento econômico da região, com a abertura de mercado para outras
atividades geradoras de emprego para a população como olarias, cerâmicas, moinhos, fábricas de palhões, massa de
tomate, caixas de madeira, linho, fósforo, balas, bolachas e torrefação de café. Ao longo dos anos, as frentes de
colonização no estado do Paraná por si só estabeleceram vínculos e centralidades que contribuíram para a morfologia
das obras de infraestrutura, sobretudo ligadas ao transporte.

Destaca-se que, na década de 1970, quando se delimitaram as regiões metropolitanas, o Paraná ainda concentrava a
maior parte da sua população no campo. Ao contrário do país, a população urbana só superou a rural na década de
1980. A tendência à conurbação e a cada vez maior integração entre os municípios resultaram na delimitação federal
da RMC.

Já para os aspectos econômicos, o município de Colombo representou apenas 3% do PIB em relação à RMC (dados
2017). Em relação ao PIB per capita, a representação de Colombo é de apenas 45% em relação à RMC.

Especificamente para o município de Colombo, dos setores avaliados, apenas o setor de serviços obteve crescimento
contínuo no período avaliado (2007-2017). Setores industrial e agropecuário tiveram oscilações em seus crescimentos.
De 2007 a 2017 o setores cresceram: Serviço – 206%; Agropecuário – 184%; Industrial – 108%. Nessa avaliação
somente entre os três setores, Serviços representa 47%, Indústrias representa 20% e Agropecuária 1,78% do PIB de
Colombo/PR.

Em 2010, de acordo com as informações colhidas no Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, das pessoas
ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município de Colombo, 2,41% trabalhavam no setor agropecuário,
0,44% na indústria extrativa, 13,43% na indústria de transformação, 11,40% no setor de construção, 1,17% nos setores
de utilidade pública, 17,02% no comércio e 48,38% no setor de serviços. Destes setores, os que mais agregam
trabalhadores informais são o setor agropecuário, comércios, serviços e construção civil.

Dados do IBGE do ano de 2010, último disponível na data deste estudo, o total de pessoas economicamente ativas da
Região Metropolitana de Curitiba (AII) é de 1.768.624 pessoas e em Colombo (AID) registrou-se 115.698 (7% da AII). A
taxa de desemprego em Colombo no ano de 2010 era de 5%.

Relatando agora as condições de vida da população, que é considerada a partir das questões ligadas ao atendimento
da população por infraestruturas que afetem seu bem-estar social, tais como disponibilidade de equipamentos urbanos
e serviços públicos, condições de moradia/habitação, saúde, educação, transporte, segurança pública, lazer e
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convivência comunitária, energia elétrica, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M de Colombo foi de
0,733 (IBGE 2010), considerado alto (Alto = 0,700 – 0,799).

Foi verificado também que o Índice de Vulnerabilidade Social – IVS para o município de Colombo foi de 0,311 (Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 2010). Escala que varia entre 0 e 1, onde 0 corresponde à situação ideal, ou
desejável, e 1 corresponde à pior situação.

Foi realizada pesquisa socioeconômica junto à comunidade da ADA objetivando extrair informações junto à população
que ocupa a faixa de domínio do empreendimento prevista no projeto de engenharia (realizada entre 12 e 17/03/2020).
Desta pesquisa, em destaque, foi possível observar que:

 Educação: A maioria expressiva dos entrevistados informou que estudou pelo menos até o nível médio de
ensino ou mais. Não houve quem tenha informado que “não estudou”;

 Saúde: As comunidades dos bairros que compõem a ADA do empreendimento contam com algumas
unidades de saúde do sistema SUS localizadas em sua região. Nessas unidades básicas de saúde é possível
realizar consultas médicas para as áreas de clínica geral, pediatria e ginecologia. Além disto, estas unidades
também estão preparadas para fornecer cuidados relacionados às áreas de odontologia e enfermagem;

 Segurança pública: Foram relatados como bairro mais violento o bairro São Dimas, com ocorrências
bastante graves citadas pelos entrevistados, tais como brigas com lesões corporais e assassinatos. Nos
demais, citaram-se assaltos, furtos a residências e ocasionalmente algo mais violento, mas não destacaram a
questão da segurança pública entre seus principais problemas. A cidade de Colombo já foi considerada a
mais violenta da RMC;

 Turismo: Na ADA tem destaque a Colônia Faria, comunidade de tradição italiana, componente do Circuito
Italiano em curso no município. Circuito italiano possui significativa importância para a cultura, lazer, economia
e turismo na cidade de Colombo.

A equipe técnica responsável pelo estudo do meio socioeconômico na região de influência do projeto de implantação do
Contorno Norte de Curitiba também constatou em campo que, a maior parte dos responsáveis por imóveis localizados
na ADA são a favor do empreendimento. Contudo verificou-se que a maior quantidade de pessoas/moradores
contrários ao empreendimento são do bairro Colônia Faria, comunidade tradicional impactada pelo empreendimento.

Quanto às comunidades tradicionais, não foram localizadas comunidades indígenas, quilombolas ou assentamentos da
reforma agrária no âmbito das AID e ADA do projeto. Entretanto, há uma comunidade tradicional na ADA do
empreendimento, formada pelos moradores da Colônia Faria.

A Colônia Faria é uma comunidade formada em sua maioria por descendentes de imigrantes italianos. A comunidade
guarda uma importância cultural significativa para o município de Colombo e região, destacando-se por sua identidade
marcante e forte organização e mobilização comunitária. Há ainda na Colônia Faria a presença de construções
históricas e uma forte associação comunitária, a AMICI (palavra italiana que significa “amigos”).

Durante os estudos ambientais do projeto foi realizado diagnóstico voltado a identificar os elementos que trariam o
caráter de tradicionalidade para a Colônia Faria. Os resultados dos estudos mostraram que a identificação dos
moradores da Colônia Presidente Faria como comunidade tradicional perpassa não somente pelos elementos materiais,
mas pela imbricação entre a apropriação cultural e simbólica do espaço, que é fruto de uma trajetória histórica em
comum e da manutenção, reprodução e reelaboração de tradições que lhes dá identidade. Verificou-se que uma casa
que tem relação com a história da Colônia Faria deve ser totalmente impactada pela implantação do empreendimento.
Uma segunda casa situa-se a 90 metros da ADA.

É importante mencionar que traçado rodoviário, semelhante ao traçado objeto deste EIA, consta no Plano Diretor do
município de Colombo, também inserido no bairro Colônia Faria. Não somente inserido sobre a Colônia Faria, em
trecho semelhante, há a inserção sobre uma UC (APA do Iraí).

Também foi realizado caracterização arqueológica da ADA do empreendimento, onde não foram encontrados sítios
arqueológicos da região. Ressalta-se que ocorre paralelamente ao licenciamento/regularização ambiental junto ao IAT a
regularização do empreendimento junto ao IPHAN, que se posicionou anuente ao Licenciamento Prévio do
empreendimento (processo IPHAN nº 01508.000007/2020-35).

Por fim, não foram identificadas na área de implantação do empreendimento a presença de cavidades naturais (grutas e
cavernas). Além da não observação dessas estruturas pelas equipes que executaram o serviço de campo associados à
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elaboração do EIA, foram realizadas entrevistas com moradores antigos das regiões mapeadas como de alto potencial
arqueológico.

6.2. ANÁLISE INTEGRADA E PROGNÓSTICO AMBIENTAL

A análise integrada foi realizada considerando uma síntese das características socioambientais identificadas na área de
implantação do empreendimento e entorno (áreas de influência) cujo objetivo foi de realizar uma análise multi e
interdisciplinar dos resultados, integrando informações dos meios físico, biótico e socioeconômico, possibilitando que
sejam identificados os potenciais impactos ambientais relacionados ao empreendimento, bem como a previsão de
qualidade ambiental futura da região.

Inicialmente, foram apontadas, para cada um dos meios que compõem o diagnóstico ambiental (físico, biótico e
socioeconômico), as características regionais e locais que melhor qualificam a avaliação integrada (Quadro 1). Na
sequência, de posse destas características, foi realizada análise integrada multidisciplinar e interdisciplinar dos
resultados obtidos durante o diagnóstico ambiental, incluindo análise de tendência evolutiva que considere e não
considere a implantação do empreendimento (Quadro 2).
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Quadro 1: Análise integrada multidisciplinar e interdisciplinar dos resultados obtidos durante o diagnóstico ambiental – Características Ambientais.

Meio Estudado Característica Ambiental

Físico

1 Período com maior intensidade de chuvas entre os meses de dezembro e fevereiro.

2 Período com menor intensidade de chuvas entre os meses de abril e setembro.

3 Predominância durante o ano de ventos nordeste.

4 Qualidade do ar na região oscila entre boa e regular.

5 Solos - Mais 50% do projeto encontra-se em áreas com alta suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa em encosta.

6 Geotecnia - Aproximadamente 85% do traçado de projeto está locado em região de risco geotécnico para ocorrência de erosões e escorregamentos.

7 Bacias hidrográficas dos Rios Atuba, Iraí e do Palmital.

8 Mananciais de abastecimento público identificados na AII.

9 Mananciais de abastecimento privado identificados na AID.

10 Riscos de inundação em região que compreende parte dos bairros Paloma, São Dimas, Guaraituba e Das Graças.

11 Comprometimento existente da qualidade das águas na região do empreendimento pelo processo de antropização existente. IQA com classificação média a
ruim.

12 Acidentes de trânsito com derramamento de carga líquida contaminante possui potencial risco de atingir fontes de abastecimento público a jusante do
empreendimento.

13 Dados de ruídos levantados mostraram que os níveis sonoros existentes já ultrapassam os limites de níveis de pressão sonora determinados na Norma ABNT
NBR 10.151

Biótico

1 Apesar das pressões antrópicas, constatou-se uma significativa riqueza de espécies da flora.

2 Intervenção em aproximadamente 30ha de vegetação nativa em estágio médio de regeneração e 10ha de vegetação nativa em estágio avançado de regeneração.

3 Foram identificadas 4 espécies da flora imunes ao corte ou ameaçadas de extinção (Araucária, Xaxim, Canela Imbúia e Cedro).

4 As APP’s caracterizadas, estas estão associadas às margens de rios e entorno de nascentes de cursos d’água, com intervenção prevista de aproximadamente
35ha.

5 A fauna terrestre da AID se apresentou bastante empobrecida em razão do alto grau de isolamento dos remanescentes florestais presentes.

6 A fauna alada transpõe com facilidade obstáculos entre fragmentos florestais e utiliza, sobretudo para forrageamento, os remanescentes melhor estruturados
existentes.

7 A fauna aquática está representada por poucas espécies, com alta dominância de espécies adaptadas a ambientes degradados, em decorrência, sobretudo, do
processo de expansão urbana.

8 Nenhum remanescente da AID tem condições de suportar populações viáveis de espécies faunísticas ambientalmente sensíveis.

9 Área Prioritária para a Conservação da Biodiversidade - Classificada como Extremamente Alta, tanto para à Importância Biológica como para a Prioridade de
Ação.
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Meio Estudado Característica Ambiental

10 Aproximadamente 1/3 do empreendimento estará locado na UC Área de Proteção Ambiental (APA) do Iraí.

Socioeconômico

1 População estimada de Colombo/PR de 243.726 habitantes (IBGE, 2019). Crescimento populacional da ordem de 14,44% (2010 – 2019).

2 Colombo/PR possui densidade demográfica de 1.076,72 hab./km² (IBGE, 2010), terceira maior da RMC.

3 Mobilidade na RMC - 16,1% das pessoas deslocavam-se (IBGE, 2010) do município de residência para estudar e/ou trabalhar em outro município, sendo o
principal motivo para o deslocamento o trabalho.

4 Quanto aos setores econômicos para Colombo/PR, apenas o setor de serviços obteve crescimento contínuo no período avaliado. Setores industrial e
agropecuário tiveram oscilações em seus crescimentos. De 2007 a 2017 o setores cresceram: Serviço – 206%; Agropecuário – 184%; Industrial – 108%.

5 PIB de Colombo/PR - Serviços representa 47%, Indústrias representa 20% e Agropecuária 1,78% do PIB.

6 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M de Colombo foi de 0,733 (IBGE 2010), considerado alto.

7 Educação - ADA: A maioria expressiva informou em entrevista que estudou pelo menos até o nível médio de ensino ou mais.

8 Turismo: Na ADA tem destaque a Colônia Faria, comunidade de tradição italiana, componente do Circuito Italiano em curso no município. Circuito italiano
possui significativa importância para a cultura, lazer, economia e turismo na cidade de Colombo.

9 Não foram identificadas comunidades indígenas, quilombolas ou assentamentos da reforma agrária no âmbito das AID e ADA do projeto.

10 Identificada uma comunidade tradicional em aproximadamente 30% da ADA do empreendimento, formada pelos moradores da Colônia Faria.

11 Verificou-se que uma casa que tem relação com a história da Colônia Faria deve ser totalmente impactada pela implantação do empreendimento.

12 Previsão do empreendimento no Plano Diretor de Colombo/PR.

13 Não foram identificadas na região de implantação do empreendimento a presença de cavidades naturais e sítios arqueológicos.
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Quadro 2: Análise integrada multidisciplinar e interdisciplinar dos resultados obtidos durante o diagnóstico ambiental – Inter-relações e Tendências Evolutivas.

Inter-relações Referência de Qualidade Ambiental
Tendência Evolutivas

Com a implantação do empreendimento Sem a implantação do empreendimento

4 / 11 / 13
5 / 8
1 / 2

Urbanização
Colombo é um município pertencente a RMC, cujas informações indicam a ocorrência
da expansão urbana com afetação aos ambientes naturais.

O empreendimento, como obra de infraestrutura, tem viés motivante à continuidade da
expansão urbana. Em locais estratégicos, a urbanização pode ser acelerada. Afetação aos
ambientes naturais tende a continuar a se expandir, com maior aceleração em locais
estratégicos motivados pelo empreendimento.

Continuidade no processo de expansão urbana sem o fato motivador que seria
promovido pelo empreendimento. Afetação aos ambientes naturais tende a
continuar a se expandir.

4 / 5 / 6 / 11 / 13
1 / 2 / 3 / 4 / 5 /
6 / 7 / 8 / 9 / 10

1

Preservação de habitats de fauna e flora
Região do empreendimento (AID) com maciços florestais ricos em espécie de flora,
porém com baixa representação de fauna terrestre, cujo motivo se relaciona ao grau
de isolamento dos remanescentes florestais. A pressão sobre os ambientes de flora e
fauna está associado ao crescimento populacional e urbanização que, além da
ocupação/supressão da vegetação, promove pressões/interferências aos ambientes de
diferentes maneiras, como processos erosivos e de assoreamento de cursos d’água,
com perda de qualidade do ambiente terrestre e aquático e contaminação dos
elementos naturais (contaminação dos cursos d’água, piora na qualidade do ar e
elevação dos níveis de ruído).

Pode-se avaliar a implantação do empreendimento como motivador negativo, onde haverá
abruptamente uma redução/supressão de habitas em curto período.
A transposição dos corpos d’água, tem potencial para geração de efeito de redução ou
perda de conectividade entre os trechos interceptados.
Também pode-se avaliar a implantação do empreendimento como motivador positivo
considerando a legislação ambiental. A supressão de vegetação nativa está sujeita a
compensação pelo processo de reflorestamento ou de garantias de preservação de áreas
florestadas (averbação de área verde). Esse processo geralmente é direcionado de modo a
reduzir o isolamento de florestas, característica hoje existente na região do
empreendimento.
Há de se destacar que, além da perda de habitats prevista para ADA, a urbanização
motivada pelo empreendimento também tende a reduzir a preservação dos habitats de
fauna.

A não execução do empreendimento não altera o cenário evolutivo que ocorre na
região, com a redução e perdas de habitat em função do processo de
urbanização.
Destaca-se que a supressão de vegetação nativa, em especial, em estágio
avançado de regeneração, e de espécies ameaçadas, é restrita à determinadas
atividades. Visto que a maior porção de supressão de vegetação nativa que o
empreendimento promoverá possui essa característica, a tendência é que esses
ambientes tenham um processo lento de intervenção (podendo até se manter
preservados).

1 / 5 / 6 / 8 / 9 /
11 / 12

4 / 7 / 10
1

Qualidade das Águas
Foi verificado o comprometimento da qualidade dos cursos d’água na região do
empreendimento, fato também associado ao processo de urbanização. Verificou-se a
carência de saneamento do esgotamento sanitário o principal motivador.
As características do solo e geotécnica favorecem a ocorrência de processos erosivos
e escorregamentos. Fato agravado em períodos de chuvas mais intensas.
A preservação das APP’s, o zelo ambiental direcionado pela APA do Iraí e políticas
públicas de saneamento são ferramentas necessárias para melhorar a qualidade das
águas na região do empreendimento.

Não se prevê alteração da qualidade das águas no que se refere à contaminação oriunda
de esgotamento sanitário pelo empreendimento. Alterações benéficas tendem a ocorrer em
função do marco do saneamento básico (lei nº 14.026/2020) que define metas de
atendimento para esgotamento sanitário (coleta e tratamento) superior a 90% até 2033.
Ocorrência de processos erosivos e assoreamento de cursos d’água estarão associados a
fase de implantação do empreendimento. Locais de APP’s associadas as margens de rios
são sensíveis a esse tipo de problema, assim como a área que compreende a APA do Iraí.
Para a fase de operação do empreendimento vislumbra-se o risco de contaminação
associado a acidentes com derramamento de produtos químicos que podem atingir
mananciais, tanto os públicos identificados na AII e privados identificados na AID.

Não se prevê, de imediato, alteração da qualidade das águas no que se refere à
contaminação oriunda de esgotamento sanitário. Alterações benéficas tendem a
ocorrer em função do marco do saneamento básico (lei nº 14.026/2020) que
define metas de atendimento para esgotamento sanitário (coleta e tratamento)
superior a 90% até 2033.
Processos erosivos e assoreamento de rios associados ao processo de
urbanização já existente devem ocorrer.

2 / 3 / 4 / 5
1 / 2 / 10

Qualidade do Ar
A qualidade do ar na região do empreendimento possui característica boa/regular.
A AII possui características de clima que apresenta menor intensidade de chuvas entre
os meses de abril e setembro. A condição de clima seco (outono-inferno) propícia a
geração/levante de poeira e dispersão de poluentes atmosféricos.
A predominância de ventos nordestes tornam predominantes o transporte de poluentes
atmosféricos no sentido sudoeste.
O aumento da concentração populacional (hoje terceira maior da RMC) tende a
agravar as condições da qualidade do ar na região.

Considerando a fase de implantação do empreendimento, a geração de particulados,
embora mitigável, deve ocorrer. Situação que deve ser agravada no período de clima mais
seco. As áreas localizadas ao sudoeste das obras deverão ser mais impactadas em função
da predominância dos ventos.
Considerando sua fase de operação, o empreendimento deve propiciar a redução da
geração e concentração de gases veiculares que ocorrem em ambientes viários de fluxo
intenso, filas e congestionamentos. Espera-se que haja a redução da intensidade do fluxo
de veículos nas vias de entorno.
Por outro lado, espera-se que ocorra um incremento de contaminantes atmosféricos no
trecho de implantação e pelo processo de urbanização/ocupação que venha a ser motivada
pelo empreendimento.
As áreas localizadas ao sudoeste do empreendimento deverão ser mais impactadas em
função da predominância dos ventos.

Sugere-se que a alteração da qualidade do ar ocorra no sentido apenas negativo,
ou seja pelo aumento da intensidade do tráfego (filas e congestionamentos), ou
pelo processo de crescimento populacional/ocupação que vem ocorrendo no
município de Colombo/PR.
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2 / 8

Qualidade Sonora
A qualidade sonora ambiente da AID apresenta locais cujos níveis de ruídos já
ultrapassam os limites determinados na Norma ABNT NBR 10.151.
A densidade demográfica alta ajuda a explicar os altos níveis de ruídos, inerentes as
diferentes atividades que ocorrem na área urbanizada do município.
Quanto às adjacências da rodovia que terão a incidência de ruídos, ressalta-se o terço
inicial do projeto, locado em área da Colônia Faria e da APA do Iraí

Com o empreendimento, em sua fase de implantação haverá a tendência de elevação de
níveis de ruídos associados as obras, oriundos de diversas etapas e equipamentos a
serem utilizados no processo de construção.
Já para a fase de operação, naturalmente haverá um incremento no ruído provocado pelo
empreendimento e que será sentido pelas adjacências da nova rodovia. Contudo,
esperasse que melhoras devam acontecer na região de entorno do empreendimento (AID),
estas associadas a melhoria quanto à fluidez de veículos na região.
Alteração ao ambiente sonoro existente na Colônia Faria e APA do Iraí.

Continuidade, com tendência de piora, da qualidade sonora ambiente da AID
associado ao aumento populacional e do fluxo de veículos (trânsito e
engarrafamentos).
Ausência de incremento de ruído provocado pelo empreendimento nas
adjacências onde seria instalado, incluindo Colônia Faria e APA do Iraí.

7 / 8 / 9 / 10 / 11
1 / 2 / 3 / 4 / 5 /

6 / 7 / 8

Áreas de Preservação Permanente - APP’s
A caracterização das APP’s existentes na AID mostra uma configuração onde há uma
significativa ocupação por vegetação nativa em estágios médios e avançados de
regeneração.
Apesar dos estudos mostrarem o empobrecimento da fauna terrestre e que nenhum

A implantação do empreendimento promoverá a intervenção em aproximadamente 35ha de
APP’s, o equivalente a quase 3ha de APP/km de projeto.
Com isso, ambientes importantes tanto para a fauna e flora, como para a preservação da
qualidade e quantidade das águas dos elementos hídricos devem ser prejudicados.
Quanto a intervenção em APP, conforme legislação ambiental, deve ser compensada em

A tendência é de que, com adequado trabalho de fiscalização, não hajam
intervenções significativas em APP’s em função de sua natureza legal de
proteção, apesar do processo de urbanização existente. Esta situação fomenta a
manutenção florestal, da fauna e da qualidade e quantidade dos recursos hídricos.
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Inter-relações Referência de Qualidade Ambiental
Tendência Evolutivas

Com a implantação do empreendimento Sem a implantação do empreendimento
remanescente da AID tem condições de suportar populações viáveis de espécies
faunísticas ambientalmente sensíveis, os mesmos estudos também apresentam a
riqueza da fauna alada, dando importância para os fragmentos florestais mais
estruturados.
A preservação dos cursos d’água também está associada a preservação das APP’s. A
importância de preservação dos elementos hídricos, além de constar na legislação,
visa garantir a manutenção da vida silvestre e o abastecimento para consumo
(humano e outros).
O traçado do Contorno Norte de Curitiba está delineado de modo a evitar a
intervenção em áreas ocupadas por edificações, o que acarreta a intervenção em
cursos d’água e APP’s.

outras áreas de preservação, normalmente buscando uma conectividade entre fragmentos.

4 / 5 / 6 / 8 / 9 /
10 /11
1 / 5 / 9

1 / 3 / 4 / 5 / 6 /
8 / 12

Aspectos Econômicos
As características ambientais apresentadas estão associados à um cenário
econômico com reflexo negativo em qualidade da água, do ar e de ruídos na região de
Colombo.
Quanto a qualidade das águas, ressalta-se o uso para abastecimento público e privado
que possuem.
As características dos solos e geotécnicas, quanto a suscetibilidade aos processos
erosivos e deslocamento de massa, também compõem um cenário negativo que
podem interferir em atividades econômicas.
Atualmente a interação do meio biótico com as atividades econômicas mostram a
preservação de riqueza da flora e pouca representatividade da fauna terrestre. Boa
parte da região do empreendimento encontra-se em Área prioritária para a
Conservação da Biodiversidade - Classificada como Extremamente Alta, condição que
deve ser considerada nos planejamentos e ações socioeconômicas.
Com crescimento populacional na ordem de 14% (2010-2019), verificou-se que os
setores econômicos que se destacam são de serviços (47% do PIB municipal) e
Indústrias (20% do PIB municipal). Estes setores cresceram em período de 10 anos
(2007-2017) 206% e 108%, respectivamente.
O município de Colombo possui o índice alto de IDH-M.
Quanto à mobilidade, verifica-se o deslocamento constante na AII de pessoas que
estudam ou (principalmente) trabalham em município diferente do que residem, sendo
este tipo de deslocamento um fator importante para a economia da RMC.
Quanto ao turismo, economicamente destaca-se o Circuito Italiano que ocorre na
Colônia Faria.
Ressalta-se que o Contorno Norte de Curitiba é um empreendimento rodoviário
previsto no Plano Diretor Municipal, ou seja, o planejamento municipal, incluindo o
econômico, consideram sua implantação.

Para a fase de implantação do empreendimento a tendência de alteração da qualidade
ambiental ocorrerá localmente principalmente, ou seja, na área de implantação e seu
entorno.
Aspectos do meio físico (qualidade do ar, ruído e água) tendem a ter uma deterioração
momentânea, o que pode prejudicar atividades econômicas locais.
A sensibilidade quanto aos processos erosivos e movimentação de massa tornam-se mais
evidentes, também podendo trazer prejuízos econômicos.
Na instalação do empreendimento, atividades econômicas de suporte (como hospedagem
e restaurantes) tendem a ter aumento em seu movimento (momentâneo).
O fluxo de veículos dever ser prejudicado momentaneamente em função de desvios e
paralisações necessários durante as obras.
Já para a fase de operação, os aspectos físicos devem retornar aos patamares pré-obra,
podendo haver alterações pontuais positivas (locais com redução de tráfego intenso -
redução de contaminação atmosférica e sonora) e negativas (locais com incremento de
tráfego intenso - região entorno ao empreendimento). Aspectos econômicos associados
tendem a seguir positiva e negativamente os aspectos físicos.
O cenário biótico tendencial é que aumente a pressão sobre o meio biótico em função da
motivação econômica para ocupação de novas áreas.
Considera-se também a tendência de continuidade do crescimento populacional e dos
índices econômicos. Não se vislumbra alteração do índice de IDH-M.
Quanto a mobilidade, verifica-se uma importante contribuição do empreendimento para a
RMC, favorecendo a trânsito municipal e intermunicipal e consequentemente sendo
motivador de diversas atividades econômicas.
Em relação ao turismo que ocorre na Colônia Faria, voltado a tradicionalidade italiana,
vislumbra-se que interferências promovidas pelo empreendimento na ADA podem
promover a redução desse setor econômico na região.
Considerando a operação de um empreendimento viário previsto em planejamento
municipal, de modo geral, há a tendência de que sejam alcançados os objetivos
econômicos a ele vinculado.
Importante destacar que dentre as premissas do projeto é de manter as conectividades
viárias existentes, ou pela implantação de interseções em pela implantação de passagens
em desnível.

As referências iniciais para os meios físicos e bióticos devem permanecer.
Para os indicadores socioeconômicos, estima-se que devem seguir no cenário de
crescimento. Não se vislumbra alteração do índice alto de IDH-M.
Quanto à mobilidade urbana, há a tendência de prejuízos ao setor econômico, não
havendo a execução de um empreendimento rodoviário previsto no Plano Diretor
Municipal, ou seja, o planejamento municipal, incluindo o econômico, consideram
sua implantação.

5 / 6 / 8 / 9 / 10 /
11

1 / 3 / 5 / 6 / 7 /
8 / 9

1 / 2 / 5 / 12

Uso e Ocupação do Solo
As características físicas do solo remetem áreas com potencial para ocorrência de
processos erosivos e escorregamento de massa. Ocorrem também significativa
existência de afluentes dos rios Atuba, Iraí e Palmital, mananciais de abastecimento
público e privado. Verificou-se o comprometimento da qualidade das águas.
Foi identificada área com risco de inundações na AID em região que compreende parte
dos bairros Paloma, São Dimas, Guaraituba e Das Graças.
Já as características bióticas da AID remetem um ambiente com presença de maciços
florestais, com significativa riqueza de espécies florísticas, porém com pouca
representatividade da fauna terrestre (alto grau de isolamento de remanescentes
florestais). A maior parte de AID encontra-se em Área Prioritária para a Conservação
da Biodiversidade - Classificada como Extremamente Alta. Aproximadamente 1/3 do
empreendimento está locado na APA do Iraí.

A implantação do empreendimento potencializará a ocupação de novas áreas ou poderá
impulsionar o interesse de alterar o uso de áreas já ocupadas. Isso fomentará o processo
de urbanização existente.
Nesse processo de ocupação, ou uso diferenciado do solo, devem ser geradas uma série
de interferências ambientais (físicas, bióticas e sociais).
A depender dos interesses municipais, as diretrizes de uso e ocupação do solo também
são passíveis de alteração.

Deverão ser mantidas as diretrizes de uso e ocupação do solo. Alterações
possivelmente estariam vinculadas a revisão de planejamento municipal, como é o
caso da revisão do Plano Diretor.
Nessa situação, reforçasse a tendência de revisão do Plano Diretor e de demais
instrumentos de planejamento municipal que considerem direta ou indiretamente a
presença/implantação do empreendimento Contorno Norte de Curitiba.
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Inter-relações Referência de Qualidade Ambiental
Tendência Evolutivas

Com a implantação do empreendimento Sem a implantação do empreendimento
Quando ao cenário socioeconômico, destaca-se a informação que a AID está em
crescente populacional e possui a 3ª maior densidade demográfica da RMC. Os
setores econômicos de destaque são o de serviços e o industrial. Ainda, o
planejamento de uso e ocupação do solo do município de Colombo prevê, em Plano
Diretor, o Contorno Norte de Curitiba.

4 / 5 / 6 / 7 / 9 /
11

1 / 2 / 4 / 5 / 6
8 / 9 / 10 / 11

Comunidades Tradicionais
Não foram identificadas comunidades indígenas e quilombola na área de implantação
do empreendimento ou no seu entorno (ADA e AID). Não foram identificados
assentamentos de reforma agrária.
Foi identificada e caracterizada a presença de comunidade tradicional Colônia Faria na
ADA e AID do empreendimento.
As características físicas indicam que a qualidade do ar oscila entre boa a regular e
que a qualidade das águas possui IQA com classificação média a ruim.
As características do solo e geotécnicas indicam a pré-disposição aos processos
erosivos e movimentações de solo.
Quanto às características bióticas, ocorre a presença de fragmentos florestais com
significativa riqueza de espécies da flora. Para as espécies faunísticas houve pouca
representatividade para a fauna terrestre, diferente do que ocorre com a fauna alada.
Já para os aspectos socioeconômicos, além da tradicionalidade da Colônia Faria, cita-
se a existência na ADA de casa que tem relação com a histórica da comunidade.
Também cita-se que a comunidade, de tradição italiana, é componente do Circuito
Italiano em curso no município. Circuito italiano possui significativa importância para a
cultura, lazer, economia e turismo na cidade de Colombo.

Para a fase de implantação do empreendimento, há tendência de aumento das
interferências físicas que já ocorrem no ambiente da Colônia Faria . Situações como
elevação dos níveis de ruído, aumento na concentração de material particulado, processos
erosivos e contaminação de cursos d´água podem ocorrer, alguns com maior probabilidade
do que outros.
A ADA do empreendimento atinge fragmentos florestais nativos, APP’s e cursos d’água na
Colônia Faria. De imediato haverá a perda de flora e afugentamento de fauna.
A supressão de vegetação geralmente está associada à compensação. A tendência é que
esta aconteça próxima aos locais onde ocorreram a supressão de vegetação.
Aspecto socioeconômico associado à implantação do empreendimento para a comunidade
tradicional identificada, para a ADA, estaria voltado inicialmente ao processo de
desapropriação, onde, para algumas famílias o vínculo com propriedade e edificações vem
de gerações passadas, cujo processo de desvinculação, além de atingir a família a ser
desapropriada, também reflete em uma desvinculação de uma parte daquilo que
caracteriza a tradicionalidade para comunidade.
Já para a região de entorno, as atividades comerciais e de serviços que possam dar apoio
as equipes de obras tendem a ter um incremento de demanda (ex.hospedagem,
restaurantes, farmácias, outros).
Considerando agora a fase de operação, se mantém a tendência de aumento das
interferências físicas no ambiente em relação aos níveis atuais, em especial o aumento dos
níveis de ruídos e de contaminantes atmosféricos. Incluí-se o risco associado a ocorrência
de acidentes com carga com potencial contaminação dos cursos d’água e de mananciais
de abastecimento.
Estima-se que haja a redução das atividades comercias e de serviços, antes motivadas
pelas obras de implantação.
O modo de vida local deverá ser afetado e sua coesão enquanto comunidade tradicional,
na medida em que a implantação do empreendimento transpassaria o território da
comunidade, potencialmente trazendo, como consequências, ruídos e movimentações
estranhas que descaracterizariam o aspecto tranquilo e rural do lugar, elemento marcante
recorrentemente mencionado pelos moradores, portanto uma forte referência cultural local.

Não havendo a implantação do empreendimento, a tendência observada a curto
prazo é de que as características socioambientais diagnosticas neste estudo
devem ser mantidas.
Contudo, mais a longo prazo, considerando o crescimento populacional que vem
ocorrendo na AID, estima-se que áreas onde era previsto a implantação do
Contorno sejam ocupadas (venda/negociação de propriedades e para
investimentos imobiliários) visto a viabilidade que estas teriam junto a Prefeitura
de Colombo, não havendo mais o impeditivo provocado pelo planejamento
municipal de implantação do Contorno naquele local.
O desafio de manutenção da tradicionalidade da comunidade Colônia Faria deve
considerar o processo de urbanização.
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6.3. PASSIVOS AMBIENTAIS

Atendendo as orientações do termo de referência orientador dos estudos ambientais, apresenta-se no Quadro 3 os
fatores ambientais sensíveis identificados nos diagnósticos setoriais (de forma sintética), síntese da qualidade ambiental
e situações que o empreendimento interferirá nas áreas/contextos ambientalmente sensíveis.
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Quadro 3: Análise integrada multidisciplinar e interdisciplinar dos resultados obtidos durante o diagnóstico ambiental – Inter-relações e Tendências Evolutivas.

Fatores Ambientais
Sensíveis

Síntese da Qualidade Ambiental Interferência do Empreendimento em Áreas/Contextos Ambientalmente Sensíveis

Qualidade do Ar. Qualidade do ar na região oscila entre boa e regular.
A tendência é de elevação da concentração de contaminantes atmosféricos na área de implantação do
empreendimento durante a fase de operação. Contudo entende-se que tais níveis de contaminantes devam
se enquadrar nas características ambientais existentes (boa e regular).

Qualidade da Água. Comprometimento da qualidade de água na região.
IQA com classificação média a ruim.

Há tendência de ocorrer, de modo pontual, disperso e com pouca frequência, a contaminação de cursos
d’água por óleos, combustíveis e outros potenciais contaminantes que sejam transportados pelos futuros
usuários da rodovia.
Independente da fase do empreendimento, não vislumbra a tendência de alteração do IQA a na região por
interferência do empreendimento.

Qualidade Sonora
(Ruídos).

Níveis de ruídos avaliados ultrapassam àquilo que é
previsto em norma técnica.

A tendência é de elevação dos níveis de ruído na área de entorno ao empreendimento.

Solo e Geotecnia.
Suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais
de massa em encosta.

Existe a tendência, em função do atividade de terraplanagem durante a instalação do empreendimento, da
ocorrência de processos erosivos e de escorregamentos de solo. Estes processos de degradação tem como
consequência assoreamento de cursos d’água.

Flora/Vegetação
Identificados fragmentos de vegetação nativa, com
riqueza de diversidade e com espécies ameaçadas de
extinção.

A intervenção do empreendimento em vegetação nativa ocasionará aumento da fragmentação existente, além
da redução da riqueza e supressão de espécies nativas.

Fauna
Nenhum remanescente da AID tem condições de
suportar populações viáveis de espécies faunísticas
ambientalmente sensíveis.

A tendência é que a implantação do empreendimento torne essa característica da AID mais evidente e de
difícil reversão.

Áreas de Preservação
Permanente - APP’s

Intervenção prevista de aproximadamente 35ha. Significativa intervenção do empreendimento em APP’s.

Comunidade Tradicional

Identificada comunidade tradicional Colônia Faria na
ADA (no terço inicial do projeto). Comunidade de
tradição italiana, componente do Circuito Italiano em
curso no município, que possui significativa
importância para a cultura, lazer, economia e turismo
na cidade de Colombo.

Mudanças na paisagem. Comunidade se constitui e se orgulha de ser uma área que apresenta características
rurais entre aglomerações urbanas.
O empreendimento tende a afetar o modo de vida local e sua coesão enquanto comunidade tradicional.
Uma casa que tem relação com a história da Colônia Faria deve ser totalmente impactada pela implantação
do empreendimento.
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6.4. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Conforme definição do termo de referência, a avaliação dos impactos ambientais levou em consideração cada
um dos fatores componentes do meio natural abordados no diagnóstico ambiental e os diversos fatores de
impacto e seus tempos de incidência (abrangência temporal), assim como a análise integrada destes fatores,
seu sinergismo ou atenuação, como apresenta a metodologia a seguir, abrangendo os impactos adversos e
benéficos da atividade.

6.4.1. Metodologia aplicada

A identificação, valoração e interpretação dos impactos potencialmente ocorrentes em uma obra de
infraestrutura tem por objetivo fornecer um cenário tendencial do ambiente; subsidiar a elaboração de medidas
de controle ambiental, medidas mitigadoras e compensatórias; assegurar a qualidade dos recursos ambientais; e
identificar os benefícios e custos ambientais atrelados ao projeto.

Desta forma, este capítulo foi desenvolvido buscando a melhor forma de identificação e a avaliação dos
impactos ambientais potencialmente ocorrentes para este estudo, levando em consideração as alterações dos
aspectos ambientais decorrentes das atividades desenvolvidas em uma obra de infraestrutura rodoviária nas
fases de planejamento, implantação e operação e suas correlações, conforme orientado no Termo de Referência
para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental do Contorno Norte de Curitiba.

Os impactos ambientais foram identificados e analisados a partir da discussão interdisciplinar das ações do
empreendimento e dos diagnósticos dos meios físico, biótico e socioeconômico, das áreas de influência,
considerando-se o projeto em suas diferentes fases (planejamento, instalação e operação).

Para isso, utilizou-se como instrumento básico uma matriz de interação. Essa análise é constituída pelas
relações causais de referência (atividade-aspecto-impacto) e pelas medidas ambientais exemplificativas. Em
linhas gerais, consiste em um modelo mental que permite, a partir da identificação das atividades, extrair os
aspectos ambientais associados e, então, os impactos ambientais potencialmente gerados.

Cada uma dessas interações foi avaliada considerando-se os impactos resultantes quanto a temporalidade,
natureza, forma, duração, abrangência, probabilidade de ocorrência e magnitude. Os diversos fatores ambientais
presentes nessa matriz são definidos e estabelecidos em função do diagnóstico ambiental realizado.

A partir da identificação dos impactos potenciais do empreendimento, foi realizada a descrição de cada impacto
identificado, bem como a classificação/valoração desses impactos. Além disso, formulou-se um conjunto de
medidas mitigadoras e proposição de programas com medidas de caráter preventivo, controle, monitoramento
ou compensatório. Estas medidas consistem em diretrizes ambientais de projeto, sob responsabilidade do gestor,
com implicações diretas sobre os projetos executivos dos componentes de infraestrutura e tecnologias
empregadas; referem-se, ainda, às medidas de controle e monitoramento ambiental das obras e atividades,
capazes de reduzir e prevenir a intensidade dos impactos potencialmente decorrentes ou procedimentos
permanentes de monitoramento de indicadores ambientais durante as fases de instalação e/ou operação do
projeto.

Para a interpretação/classificação/valoração dos impactos ambientais foi utilizada a metodologia adaptada,
proposta pela UFPR/ITTI e DNIT (2014), que permitiu estabelecer previamente um prognóstico sobre eles,
adotando-se os seguintes critérios para cada atributo:

 Temporalidade

Este atributo refere-se à fase de ocorrência do impacto: planejamento, implantação ou operação do
empreendimento.

 Natureza

A natureza considera positivo (benéfico), quando resultar em melhoria da qualidade ambiental, negativo (adverso)
quando resultar em danos ou perturbação em algum componente ambiental.
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 Forma

Este atributo para classificação do impacto considera a consequência do impacto ou de seus efeitos em relação
ao empreendimento, podendo ser classificado como direto ou indireto. De modo geral, os impactos indiretos são
decorrentes de desdobramentos consequentes dos impactos diretos.

 Duração

Este atributo de classificação/valoração de impacto corresponde à persistência dos impactos no meio ambiente,
variando como temporário ou permanente. Adotam-se os seguintes critérios para classificação:

- Temporário: Quando um impacto cessa a manifestação de seus efeitos em um horizonte temporal definido ou
conhecido.

- Permanente: Quando um impacto apresenta seus efeitos estendendo-se além de um horizonte temporal
definido ou conhecido.

 Reversibilidade

A classificação de um impacto segundo este atributo considera as possibilidades de ele ser reversível ou
irreversível, para o que são utilizados os seguintes critérios:

- Reversível: Quando pode ser objeto de ações que restaurem o equilíbrio ambiental próximo ao pré-existente à
intervenção.

- Irreversível: Quando a alteração causada ao meio não pode ser revertida por ação/intervenção.

 Abrangência

A definição criteriosa e bem delimitada das áreas de influência de um determinado empreendimento permite a
classificação da abrangência de um impacto em local, regional ou estratégico, conforme estabelecido a seguir:

- Local: quando o impacto, ou seus efeitos, ocorrem ou se manifestam na área diretamente afetada pelo
empreendimento (ADA) ou na área de influência direta (AID) definida para o empreendimento.

- Regional: quando o impacto, ou seus efeitos, ocorrem ou se manifestam na área de influência indireta (AII)
definida para o empreendimento.

- Estratégico: quando o impacto, ou seus efeitos, se manifestam em áreas que extrapolam as Áreas de Influência
definidas para o empreendimento, sem se apresentar como condicionante para ampliar tais áreas.

 Probabilidade de Ocorrência

A classificação de um impacto em relação a este atributo considera sua possibilidade de ocorrência, podendo
ser de baixa probabilidade, média probabilidade ou alta probabilidade.

 Magnitude

Este atributo indica a intensidade do impacto em face de um determinado fator ambiental ou área de ocorrência,
considerando os graus de intensidade, duração e importância do impacto, sendo classificada de modo qualitativo
em pequena, média ou grande.

A valoração da magnitude de um impacto, normalmente se realiza segundo um critério subjetivo, tendo em vista
que a maior parte dos impactos potenciais previstos na Análise dos Impactos não é passível de ser mensurada
quantitativamente, dificultando a realização de comparações, não permitindo assim uma valoração objetiva com
relação à magnitude dos impactos.

Neste sentido, é fundamental que o diagnóstico ambiental realizado na área de influência do empreendimento
tenha a profundidade e a abordagem condizente com a necessidade de formular um prognóstico para a região
considerada, no qual as alterações decorrentes do empreendimento possam ser mais bem avaliadas, mesmo
que somente de forma qualitativa, e, consequentemente, valoradas de forma mais precisa. Da mesma forma, é
imprescindível o conhecimento das atividades desenvolvidas pelo empreendimento, de forma a permitir um
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perfeito entendimento da relação de causa e efeito entre as atividades realizadas (aspectos ambientais) e os
componentes ambientais considerados.

Neste contexto, de forma a reduzir a subjetividade da avaliação quanto à magnitude e a probabilidade de
ocorrência de um impacto, a equipe técnica considerou os indicadores atribuídos as propriedades individuais de
cada impacto ambiental para cada um dos trechos estudados, para posteriormente realizar uma avaliação geral
destes atributos.

6.4.1.1. Valoração de impactos

Uma vez identificados e descritos os impactos ambientais, bem como, realizada sua caracterização, por meio de
seus atributos, segundo os critérios anteriormente apresentados, foi elaborada a Matriz de Impactos Ambientais
para determinação do Grau de Impacto (GI).

Para um conjunto de atributos que caracterizam cada impacto, foi adotado o procedimento de atribuir valores,
segundo parâmetros de valoração oriundos do Decreto nº 6.848/2009, que estabelece a significância dos
impactos, associados à probabilidade de ocorrência de cada impacto, conforme metodologia adaptada proposta
pela UFPR-ITTI/DNIT-CGMAB (PIMENTA et al., 2014). A Tabela 1 apresenta os valores de cada atributo e suas
qualificações.

Tabela 1: Atributos que caracterizam os impactos ambientais.

ATRIBUTOS DESCRIÇÃO VALOR

Meio Impactado

Físico MF

Biótico MB

Socioeconômico MS

Natureza

Positivo +

Negativo -

Indeterminado o

Influência
Direto D

Indireto I

Duração
Temporário 1

Permanente 3

Reversibilidade
Reversível 1

Irreversível 3

Abrangência

Local 1

Regional 2

Estratégico 3

Probabilidade de Ocorrência
Baixa 1

Média 2
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ATRIBUTOS DESCRIÇÃO VALOR

Alta 3

Magnitude

Pequena 1

Média 2

Grande 3

Definidos os valores para os diversos impactos identificados de acordo com sua magnitude, extensão temporal e
extensão espacial, se obteve o grau de impacto para cada um dos impactos ambientais, cujo valores de
referência foram determinados pela seguinte equação:

Grau de Impacto (GI) = Significância x Probabilidade de Ocorrência

Onde a significância foi calculada pela somatória dos valores dos parâmetros de temporalidade, reversibilidade,
magnitude e abrangência, e o “Grau de Impacto” é o produto entre a probabilidade de ocorrência e a
significância, conforme equação a seguir (PIMENTA et al, 2014).

Significância = duração + reversibilidade + magnitude + abrangência

Desta forma os valores do Grau de Impacto poderão variar de −4 a −36 e de 4 a 36, conforme seu sentido, ou
seja, por menor que seja a intensidade de um impacto analisado, seu valor absoluto será igual a 36.

A partir do valor absoluto obtido, o grau de impacto é classificado como muito fraco, fraco, moderado, forte ou
muito forte, conforme apresentado a seguir:

GRAU DE IMPACTO (GI) ESCALA NUMÉRICA

Muito Fraco 0 – 7

Fraco 8 – 14

Moderado 15 – 21

Forte 22 – 28

Muito Forte 29 – 36

A Matriz de Valoração dos Impactos Ambientais, dentro dessa ótica, deve ser entendida como uma ferramenta
para auxiliar a tomada de decisão quanto à viabilidade ambiental do empreendimento. Ela possibilita o suporte
para a identificação dos impactos, que deverão ser objeto de maior atenção quando da formulação de medidas
ambientais (Mitigadoras, Potencializadoras e Compensatórias). Ainda segundo essa ótica, os impactos de
pequena significância não devem ser visualizados como desprezíveis, uma vez que devem ser computados pela
equipe técnica no conjunto dos elementos de avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento.

Uma vez montada a Matriz de Valoração dos Impactos Ambientais, com a devida classificação dos mesmos por
sua Significância/Importância, é possível avaliar a viabilidade ambiental do empreendimento e apresentar os
índices necessários ao estabelecimento do Grau de Impacto Ambiental, para fins de fixação do valor da
Compensação Ambiental.

6.4.2. Identificação e caracterização dos impactos

Neste item serão apresentadas as atividades identificadas e seus aspectos ambientais relacionados para as
fases de planejamento, instalação e operação das obras do Contorno Norte de Curitiba, bem como a descrição
dos impactos ambientais potencialmente identificados.

A equipe técnica multidisciplinar responsável pela realização dos estudos ambientais analisou os principais
aspectos técnicos do Projeto, bem como os procedimentos construtivos previstos para o desenvolvimento da
obra, tendo sido identificadas as atividades do empreendimento que implicassem potenciais alterações
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ambientais nos elementos dos meios físico, biótico e socioeconômico. Para o levantamento dos aspectos
ambientais e atividades do projeto foi utilizada a referência do Parecer do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos recursos naturais renováveis (IBAMA) - PAR. 02017.000208/2015-60 NLA/PR/IBAMA, referente à análise da
complementação do EIA/RIMA protocolo 0217.004081/2014-77 - novembro/2011, apresentado em 02/04/2015.

Assim, as fases do empreendimento, bem como as atividades previstas para serem desenvolvidas, foram
identificadas conforme a seguir:

 Fase de Planejamento

- topografia e mapeamento,

- aquisição de direitos,

- sondagens em campo e ensaios para apoio do projeto,

- avaliação técnica econômica e ambiental.

 Fase de instalação

- desapropriação,

- recrutamento de recursos humanos,

- transporte e circulação,

- preparação de acessos,

- remoção de vegetação,

- exploração de jazidas,

- escavação e terraplanagem,

- construção e obras-de-arte e conexas,

- implantação da plataforma da rodovia,

- gestão de poluentes e resíduos,

- Desmobilização.

 Fase de Operação

- presença, funcionamento e manutenção,

- manutenção da faixa de domínio.

Além disso, foram projetados os aspectos ambientais impactáveis apresentados no Quadro 3.

Quadro 4: Fatores ambientais passíveis de sofrerem alteração com a implantação do empreendimento.

MEIO FATORES AMBIENTAIS IMPACTÁVEIS

Paisagístico -

Meio Humano

Infraestrutura

Patrimonial

Florestais

Agropecuária

Lazer e turísticos

Saúde

Segurança
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MEIO FATORES AMBIENTAIS IMPACTÁVEIS

Economia

Comunidade

Urbanístico e periurbano

Meio Natural

Habitats

Espécies

Ambiente Sonoro

Qualidade do ar

Escoamento Superficial

Rios

Águas Subterrâneas

Qualidade das águas superficiais

Qualidade do solo

Assim, a partir da correlação entre as atividades e os aspectos ambientais, foram identificados os impactos
passíveis de ocorrência em cada fase do empreendimento. O Quadro 4 apresenta as atividades, fatores
ambientais e impactos da fase de planejamento, Quadro 5 apresenta as atividades da fase de implantação e o
Quadro 6 apresenta da fase de operação do empreendimento.

Quadro 5: Atividades, fatores ambientais e impactos potenciais identificados na fase de planejamento.

ATIVIDADES MEIO AFETADO ASPECTOS
AMBIENTAIS

IMPACTOS POTENCIAIS

Topografia e
mapeamento

Socioeconômico Saúde Ocorrência de acidentes de
trabalho

Socioeconômico Economia Geração de emprego e renda

Socioeconômico Comunidade Geração e expectativas em
relação ao empreendimento

Aquisição de
direitos

Socioeconômico Comunidade Geração e expectativas em
relação à desapropriação

Socioeconômico Comunidade Especulação imobiliária

Sondagens em
campo e

ensaios para
apoio ao projeto

Socioeconômico Saúde Ocorrência de acidentes de
trabalho

Socioeconômico Economia Geração de emprego e renda

Socioeconômico Comunidade Geração e expectativas em
relação ao empreendimento

Avaliação
técnica

econômica e
ambiental

Socioeconômico Economia Geração de emprego e renda

Socioeconômico Comunidade Geração e expectativas em
relação ao empreendimento

Socioeconômico Comunidade Contribuição científica a partir dos
resultados dos estudos
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Quadro 6: Atividades, aspectos ambientais e impactos potenciais identificados na fase de implantação.

ATIVID. MEIO AFETADO ASPECTOS
AMBIENTAIS

IMPACTOS POTENCIAIS

D
es

ap
ro

pr
ia

çã
o

Socioeconômico Urbanístico e
periurbano

Geração de conflitos de uso e de ocupação do solo

Socioeconômico Comunidade Alterações nas relações sociais

Socioeconômico Comunidade Geração e expectativas em relação à desapropriação

R
ec

ru
ta

m
en

to
de

R
ec

ur
so

s
hu

m
an

os

Socioeconômico Economia Incentivo à economia local

Socioeconômico Economia Aumento das receitas públicas

Socioeconômico Emprego e Renda Geração de emprego e renda

Socioeconômico Infraestrutura Sobrecarga na infraestrutura e nos serviços públicos

Socioeconômico Comunidade Aumento da taxa de incidência de doenças

Socioeconômico Saúde Danos ocasionados pela contaminação por efluentes

Físico Qualidade das
águas superficiais

Danos ocasionados pela contaminação por Resíduos Sólidos

Físico Ambiente sonoro Aumento nos níveis de ruídos e vibrações

Tr
an

sp
or

te
e

C
irc

ul
aç

ão

Socioeconômico Patrimonial Ocorrência de danos patrimoniais

Físico Ambiente sonoro Aumento nos níveis de ruídos e vibrações

Socioeconômico Comunidade Incômodo à população

Biótico Espécies Perturbação e afugentamento da fauna

Biótico Espécies Atropelamento de fauna na fase de obras

Socioeconômico Segurança Ocorrência de acidentes de trabalho

Socioeconômico Segurança Ocorrência de acidentes com moradores e usuários da rodovia

Socioeconômico Infraestrutura Deterioração da infraestrutura viária e acessos

Físico Qualidade do ar Alteração da qualidade do ar

Socioeconômico Comunidade Especulação Imobiliária

Pr
ep

ar
aç

ão
de

ac
es

so
s

Físico Escoamento
superficial

Instalação de processos erosivos e movimentação de massa

Socioeconômico Patrimonial Dano ao patrimônio arqueológico, histórico e cultural

Físico Qualidade das
águas superficiais Assoreamento de cursos d' água

Físico Qualidade do ar Alteração da qualidade do ar

Socioeconômico Comunidade Incômodo à população

Físico Qualidade das
águas superficiais

Alteração na qualidade das águas superficiais

Físico Qualidade do solo Contaminação do solo

Socioeconômico Infraestrutura Sobrecarga na infraestrutura e nos serviços públicos

Socioeconômico Comunidade Interrupção ou alteração de acessos a propriedades
estabelecimentos comerciais e equipamentos sociais

Físico Qualidade das
águas superficiais

Danos ocasionados pela contaminação por efluentes

Físico Qualidade das
águas superficiais

Danos ocasionados pela contaminação por Resíduos Sólidos

Socioeconômico Paisagístico Intrusão visual

Físico Ambiente sonoro Aumento nos níveis de ruídos e vibrações

Socioeconômico Comunidade Interferência em comunidade tradicional
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ATIVID. MEIO AFETADO ASPECTOS
AMBIENTAIS

IMPACTOS POTENCIAIS

Socioeconômico Patrimonial Interferência na tradição italiana - Circuito Italiano

R
em

oç
ão

de
Ve

ge
ta

çã
o

Biótico Espécies Atropelamento de fauna na fase de obras

Biótico Habitats Fragmentação e redução da conectividade entre habitats

Biótico Espécies Lesão e morte de indivíduos da fauna

Biótico Habitats Perda de habitat da fauna

Biótico Espécies Perturbação e afugentamento da fauna

Biótico Florestal Perda de cobertura vegetal

Socioeconômico Paisagístico Perda de locais de referência cênica

Físico Escoamento
superficial

Instalação de processos erosivos e movimentação de massa

Físico Qualidade das
águas superficiais

Alteração na qualidade das águas superficiais

Físico Qualidade das
águas superficiais

Assoreamento de cursos d' água

Socioeconômico Segurança Ocorrência de acidentes de trabalho

Físico Qualidade das
águas superficiais

Danos ocasionados pela contaminação por efluentes

Físico Qualidade das
águas superficiais

Danos ocasionados pela contaminação por Resíduos Sólidos

Físico Ambiente sonoro Aumento nos níveis de ruídos e vibrações

Ex
pl

or
aç

ão
de

ja
zi

da
s

Físico Qualidade do solo Geração de áreas degradadas

Socioeconômico Segurança Ocorrência de acidentes de trabalho

Físico Qualidade das
águas superficiais

Danos ocasionados pela contaminação por efluentes

Físico Qualidade das
águas superficiais

Danos ocasionados pela contaminação por Resíduos Sólidos

Socioeconômico Comunidade Incômodo à população

Físico Ambiente sonoro Aumento nos níveis de ruídos e vibrações

Físico Qualidade do ar Alteração da qualidade do ar

Físico Qualidade do solo Instalação de processos erosivos e movimentação de massa

Es
ca

va
çã

o
e

Te
rra

pl
an

ag
em

Físico Qualidade do solo Instalação de processos erosivos e movimentação de massa

Físico Qualidade do solo Geração de áreas degradadas

Socioeconômico Segurança Ocorrência de acidentes com moradores e usuários da rodovia

Socioeconômico Comunidade Interrupção ou alteração de acessos a propriedades
estabelecimentos comerciais e equipamentos sociais

Socioeconômico Infraestrutura Interferência em redes de energia e abastecimento de água

Biótico Espécies Atropelamento de fauna

Socioeconômico Infraestrutura Deterioração da infraestrutura viária e acessos

Socioeconômico Comunidade Incômodo à população

Socioeconômico Segurança Ocorrência de acidentes com moradores e usuários da rodovia

Socioeconômico Segurança Ocorrência de acidentes de trabalho

Físico Escoamento
superficial

Instalação de processos erosivos e movimentação de massa

Biótico Espécies Perturbação e afugentamento da fauna
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ATIVID. MEIO AFETADO ASPECTOS
AMBIENTAIS

IMPACTOS POTENCIAIS

Socioeconômico Patrimonial Dano ao patrimônio arqueológico, histórico e cultural

Socioeconômico Saúde Danos à saúde dos trabalhadores

Físico Qualidade das
águas superficiais

Alteração na qualidade das águas superficiais

Físico
Qualidade das
águas
subterrâneas

Alteração na qualidade das águas subterrâneas

Físico Qualidade das
águas superficiais Assoreamento de cursos d' água

Físico Qualidade do ar Alteração da qualidade do ar

Físico Qualidade do solo Contaminação do solo

Físico Ruídos e
vibrações

Aumento nos níveis de ruídos e vibrações

Biótico Florestal Intervenção em áreas de preservação permanente

Biótico Florestal Intervenção na Área de Proteção Ambiental do Iraí

Físico Rios Interferência em áreas de nascentes

Socioeconômico Patrimonial Interferência em casa histórica na comunidade tradicional
Colônia Faria

Socioeconômico Comunidade Interferência em comunidade tradicional

Socioeconômico Patrimonial Interferência na tradição italiana - Circuito Italiano

C
on

st
ru

çã
o

de
ob

ra
s-

de
-a

rte
e

co
ne

xõ
es

Socioeconômico Infraestrutura Deterioração da infraestrutura viária e acessos

Físico Qualidade das
águas superficiais

Alteração na qualidade das águas superficiais

Físico Qualidade das
águas superficiais

Assoreamento de cursos d' água

Biótico Habitats Fragmentação e redução da conectividade entre habitats

Biótico Habitats Perda de habitat da fauna

Físico Escoamento
superficial

Instalação de processos erosivos e movimentação de massa

Físico Rios Intervenção em cursos d’água

Socioeconômico Infraestrutura Deterioração da infraestrutura viária e acessos

Socioeconômico Segurança Ocorrência de acidentes de trabalho

Físico Ruídos e
vibrações

Aumento nos níveis de ruídos e vibrações

Biótico Florestal Intervenção em áreas de preservação permanente

Im
pl

an
ta

çã
o

da
pl

at
af

or
m

a
da

ro
do

vi
a Físico Qualidade das

águas superficiais
Alteração na qualidade das águas superficiais

Físico
Qualidade das
águas
subterrâneas

Alteração na qualidade das águas subterrâneas

Físico Qualidade das
águas superficiais

Assoreamento de cursos d' água

Físico Escoamento
superficial

Instalação de processos erosivos e movimentação de massa

Físico Rios Intervenção em cursos dágua

Socioeconômico Segurança Ocorrência de acidentes de trabalho
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ATIVID. MEIO AFETADO ASPECTOS
AMBIENTAIS

IMPACTOS POTENCIAIS

Físico Ambiente sonoro Aumento nos níveis de ruídos e vibrações

Biótico Florestal Intervenção em áreas de preservação permanente

Biótico Espécies Perturbação e afugentamento da fauna

Físico Qualidade do ar Alteração da qualidade do ar

Físico Qualidade do Solo Contaminação do solo

Socioeconômico Infraestrutura Sobrecarga na infraestrutura e nos serviços públicos

Físico Qualidade das
águas superficiais

Danos ocasionados pela contaminação por Resíduos Sólidos

Físico Qualidade das
águas superficiais

Danos ocasionados pela contaminação por efluentes

Biótico Espécies Atropelamento de fauna na fase de obras

Socioeconômico Segurança Ocorrência de acidentes de trabalho

Socioeconômico Segurança Ocorrência de acidentes com moradores e usuários da rodovia

Socioeconômico Comunidade Incômodo à população

Socioeconômico Infraestrutura Deterioração da infraestrutura viária e acessos

Socioeconômico Urbanístico e
periurbano

Interrupção ou alteração de acessos a propriedades
estabelecimentos comerciais e equipamentos sociais

Socioeconômico Segurança Ocorrência de acidentes com moradores e usuários da rodovia

Socioeconômico Economia Incentivo à economia local

Socioeconômico Economia Aumento das receitas públicas

Gestão de
poluentes
e resíduos

Socioeconômico Infraestrutura Sobrecarga na infraestrutura e nos serviços públicos

Quadro 7: Atividades, aspectos ambientais e impactos potenciais identificados na fase de operação.

ATIVIDADES MEIO AFETADO ASPECTOS AMBIENTAIS IMPACTOS POTENCIAIS

Desmobilização

Socioeconômico Comunidade Perda de emprego e renda

Físico Ambiente sonoro Aumento nos níveis de ruídos e
vibrações

Físico Qualidade do solo Geração de áreas degradadas

Físico Qualidade do solo Contaminação do solo

Físico Qualidade do ar Alteração da qualidade do ar

Físico Qualidade das águas
superficiais

Alteração na qualidade das águas
superficiais

Socioeconômico Saúde Ocorrência de acidentes de trabalho

Socioeconômico Segurança Ocorrência de acidentes com
moradores e usuários da rodovia

Socioeconômico Comunidade Incômodo à população

Socioeconômico Saúde Danos à saúde dos trabalhadores

Socioeconômico Patrimonial Ocorrência de danos patrimoniais

Socioeconômico Infraestrutura Sobrecarga na infraestrutura e nos
serviços públicos

Biótico Espécies Perturbação e afugentamento da
fauna

Biótico Espécies Atropelamento de fauna
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ATIVIDADES MEIO AFETADO ASPECTOS AMBIENTAIS IMPACTOS POTENCIAIS

Presença,
funcionamento e

manutenção

Biótico Espécies Atropelamento de fauna

Socioeconômico Comunidade Ocorrência de acidentes com
moradores e usuários da rodovia

Socioeconômico Comunidade

Interrupção ou alteração de
acessos a propriedades
estabelecimentos comerciais e
equipamentos sociais

Socioeconômico Urbanístico e periurbano Melhorias na mobilidade e
acessibilidade

Socioeconômico Segurança Redução de acidentes de trânsito

Socioeconômico Comunidade Interferência em comunidade
tradicional

Socioeconômico Patrimonial Interferência na tradição italiana -
Circuito Italiano

Socioeconômico Economia Redução dos custos de transporte

Socioeconômico Segurança Redução de acidentes de trânsito

Socioeconômico Economia Dinamização da economia regional

Socioeconômico Paisagístico Intrusão visual

Biótico Habitats Fragmentação e redução da
conectividade entre habitats

Socioeconômico Urbanístico e periurbano Modificação nos padrões de uso e
ocupação do solo

Socioeconômico Urbanístico e periurbano Valorização imobiliária

Biótico Florestais Pressão sobre áreas naturais

Biótico Florestais Intervenção na Área de Proteção
Ambiental do Iraí

Físico Qualidade do Solo Contaminação do solo

Físico Ambiente sonoro Aumento nos níveis de ruídos e
vibrações

Físico Qualidade do Ar Alteração da qualidade do ar

Socioeconômico Comunidade

Interrupção ou alteração de
acessos a propriedades
estabelecimentos comerciais e
equipamentos sociais

Socioeconômico Comunidade Especulação imobiliária

Manutenção da faixa de
domínio

Físico Qualidade das águas
superficiais

Alteração na qualidade das águas
superficiais/subterrâneas em
decorrência de acidentes com
cargas perigosas/contaminantes

Físico Qualidade do Solo Contaminação do solo

Físico Ambiente sonoro Aumento nos níveis de ruídos e
vibrações

Físico Qualidade do Ar Alteração da qualidade do ar

Socioeconômico Saúde Ocorrência de acidentes de trabalho

Socioeconômico Segurança Ocorrência de acidentes com
moradores e usuários da rodovia

Socioeconômico Comunidade Incômodo à população
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Foram identificados um total de 54 impactos ambientais potenciais, sendo 12 (doze) relacionados ao meio físico,
9 (nove) ao meio biótico e 33 ao meio socioeconômico (Quadro 7). A seguir serão apresentados os impactos
ambientais e sua descrição/justificativa, sua avaliação de acordo com seus atributos e as medidas mitigadoras.
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Quadro 8: Impactos ambientais potenciais identificados para o empreendimento.

MEIO
N.

IMP. IMPACTO FASE Natureza Influência Duração Reversibilidade Abrangência
Probabilidade
de ocorrência Magnitude Significância

GRAU DE
IMPACTO CLASSIFICAÇÃO Cumulativo Sinergético

Fí
si

co

F.1 Alteração da qualidade do ar
Instalação N D 1 1 1 3 1 4 12 Fraco Sim Sim

Operação N D 1 1 1 3 1 4 12 Fraco Sim Sim

F.2 Alteração na qualidade das águas
subterrâneas

Instalação N I 1 1 1 1 1 4 4 Muito Fraco Sim Sim

F.3 Alteração na qualidade das águas
superficiais

Instalação N D 1 1 1 2 2 5 10 Fraco Sim Sim

Operação N D 1 1 1 2 2 5 10 Fraco Sim Sim

F.4 Assoreamento de cursos d' água Instalação N D 1 1 1 3 2 5 15 Moderado Sim Sim

F.5
Aumento nos níveis de ruídos e

vibrações
Instalação N D 1 1 1 3 2 5 15 Moderado Sim Sim

Operação N D 1 1 1 3 2 5 15 Moderado Sim Sim

F.6 Contaminação do solo
Instalação N D 1 1 1 2 3 6 12 Fraco Sim Sim

Operação N D 1 1 1 2 3 6 12 Fraco Sim Sim

F.7 Geração de áreas degradadas
Instalação N D 1 1 1 2 1 4 8 Fraco Sim Sim

Operação N D 1 1 1 1 1 4 4 Muito Fraco Sim Sim

F.8 Danos ocasionados pela contaminação
por efluentes

Instalação N D 1 1 1 3 1 4 12 Fraco Sim Sim

F.9 Danos ocasionados pela contaminação
por Resíduos Sólidos

Instalação N D 1 1 1 3 1 4 12 Fraco Sim Sim

F.10 Instalação de processos erosivos e
movimentação de massa

Instalação N D 1 1 3 2 5 15 Moderado Sim Sim

F.11 Interferência em áreas de nascentes Instalação N D 3 3 1 3 3 10 30 Muito Forte Não Não

F.12 Intervenção em cursos dágua Instalação N D 3 3 1 3 2 9 27 Forte Sim Não

B
ió

tic
o

B.1 Atropelamento de fauna
Instalação N D 1 3 2 3 2 8 24 Forte Não Não

Operação N D 3 3 1 3 1 8 24 Forte Não Não

B.2
Fragmentação e redução da
conectividade entre habitats

Instalação N D 3 3 1 3 1 8 24 Forte Sim Sim

Operação N D 3 3 1 3 1 8 24 Forte Sim Sim

B.3 Intervenção em áreas de preservação
permanente

Instalação N D 3 3 1 3 1 8 24 Forte Não Sim

B.4
Intervenção na Área de Proteção

Ambiental do Iraí
Instalação N D 3 3 1 3 3 10 30 Muito Forte Não Sim

Operação N D 3 3 1 3 3 10 30 Muito Forte Não Sim

B.5 Lesão e morte de indivíduos da fauna Instalação N D 1 1 1 1 1 4 4 Muito Fraco Não Não

B.6 Perda de cobertura vegetal Instalação N D 3 3 1 3 3 10 30 Muito Forte Não Não

B.7 Perda de habitat da fauna Instalação N D 3 3 1 3 1 8 24 Forte Não Não

B.8 Perturbação e afugentamento da fauna
Instalação N D 1 1 1 3 1 4 12 Fraco Sim Sim

Operação N D 1 1 1 3 1 4 12 Fraco Sim Sim

B.9 Pressão sobre áreas naturais Operação N I 3 3 1 1 1 8 8 Fraco Sim Sim

So
ci

oe
co

nô
m

ic
o

S.1 Alterações nas relações sociais Instalação N D 3 3 1 3 3 10 30 Muito Forte Não Sim

S.2 Aumento da taxa de incidência de
doenças

Instalação N D 1 1 1 1 1 4 4 Muito Fraco Não Sim

S.3 Aumento das receitas públicas
Instalação P I 1 1 2 3 3 7 21 Moderado Sim Não

Operação P I 3 3 2 3 2 10 30 Muito Forte Sim Não

S.4 Contribuição científica a partir dos
resultados dos estudos

Planejamento P D 3 3 2 1 1 9 9 Fraco Sim Não

S.5 Dano ao patrimônio arqueológico,
histórico e cultural

Instalação N D 3 1 1 2 3 8 16 Moderado Sim Não
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MEIO N.
IMP. IMPACTO FASE Natureza Influência Duração Reversibilidade Abrangência Probabilidade

de ocorrência Magnitude Significância GRAU DE
IMPACTO CLASSIFICAÇÃO Cumulativo Sinergético

S.6 Danos à saúde dos trabalhadores
Instalação N D 1 1 1 1 2 5 5 Muito Fraco Sim Sim

Operação N D 1 1 1 1 2 5 5 Muito Fraco Sim Sim

S.7 Deterioração da infraestrutura viária e
acessos

Instalação N D 1 1 1 3 2 5 15 Moderado Não Sim

S.8 Dinamização da economia regional Operação P D 3 3 1 2 2 9 18 Moderado Não Sim

S.9 Especulação imobiliária

Planejamento N I 3 3 1 3 2 9 27 Forte Não Sm

Instalação N I 3 3 1 3 2 9 27 Forte Não Sim

Operação N I 3 3 1 3 2 9 27 Forte Não Sim

S.10 Geração de conflitos de uso e de
ocupação do solo

Instalação N I 3 1 1 3 2 7 21 Moderado Sim Sim

S.11 Geração de emprego e renda
Instalação P D 1 1 1 3 3 6 18 Moderado Não Sim

Planejamento P D 1 1 1 3 3 6 18 Moderado Não Sim

S.12
Geração e expectativas em relação à

desapropriação
Planejamento N D 1 3 1 3 3 8 24 Forte Não Não

Instalação N D 1 3 1 3 3 8 24 Forte Não Não

S.13 Geração e expectativas em relação ao
empreendimento

Planejamento N D 1 3 1 3 3 8 24 Forte Não Não

S.14 Incentivo à economia local Instalação P D 1 1 1 3 2 5 15 Moderado Não Sim

S.15 Incômodo à população
Instalação N D 1 1 1 3 3 6 18 Moderado Sim Sim

Operação N D 1 1 1 3 3 6 18 Moderado Sim Sim

S.16 Interferência em casa histórica na
comunidade tradicional Colônia Faria

Instalação N D 3 3 1 3 3 10 30 Muito Forte Não Sim

S.17 Interferência em comunidade tradicional
Instalação N D 3 3 1 3 3 10 30 Muito Forte Não Sim

Operação N D 3 3 1 3 3 10 30 Muito Forte Não Sim

S.18
Interferência na tradição italiana -

Circuito Italiano
Instalação N D 3 3 2 3 3 11 33 Muito Forte Não Sim

Operação N D 3 3 2 3 3 11 33 Muito Forte Não Sim

S.19 Interferência em redes de energia e
abastecimento de água

Instalação N D 1 1 1 3 1 4 12 Fraco Não sim

S.20
Interrupção ou alteração de acessos a

propriedades estabelecimentos
comerciais e equipamentos sociais

Instalação N D 1 1 1 3 2 5 15 Moderado Não Sim

Operação N D 3 1 2 1 2 8 8 Fraco Não Sim

S.21 Intrusão visual
Instalação N D 1 1 1 3 3 6 18 Moderado Sim Sim

Operação N D 3 3 1 3 3 10 30 Muito Forte Sim Sim

S.22 Melhorias na mobilidade e acessibilidade Operação P D 3 3 1 3 3 10 30 Muito Forte Não Sim

S.23 Modificação nos padrões de uso e
ocupação do solo

Operação N D 3 3 1 3 3 10 30 Muito Forte Sim Sim

S.24
Ocorrência de acidentes com moradores
e usuários da rodovia

Instalação N D 1 1 1 2 3 6 12 Fraco Sim Sim

Operação N D 1 1 1 2 3 6 12 Fraco Sim Sim

S.25 Ocorrência de acidentes de trabalho

Planejamento N D 1 3 1 1 3 8 8 Fraco Sim Sim

Instalação N D 1 3 1 1 3 8 8 Fraco Sim Sim

Operação N D 1 3 1 1 3 8 8 Fraco Sim Sim

S.26 Ocorrência de danos patrimoniais
Instalação N D 1 3 1 3 2 7 21 Moderado Sim Sim

Operação N D 1 3 1 3 2 7 21 Moderado Sim Sim

S.27 Perda de emprego e renda Operação N D 3 3 1 3 2 9 27 Forte Não Sim

S.28 Perda de locais de referência cênica Instalação N D 3 3 1 3 3 10 30 Muito Forte Não Sim

S.29 Redução de acidentes de trânsito Operação P D 3 3 1 2 2 9 18 Moderado Sim Sim
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S.30 Redução dos custos de transporte Operação P D 3 3 2 3 2 10 30 Muito Forte Sim Sim

S.31 Retração da economia local Operação N D 3 3 1 3 2 9 27 Forte Não Sim

S.32
Sobrecarga na infraestrutura e nos

serviços públicos
Instalação N D 1 1 1 1 1 4 4 Muito Fraco Sim Sim

Operação N D 1 1 1 1 1 4 4 Muito Fraco Sim Sim

S.33 Valorização imobiliária Operação P D 3 3 2 3 3 11 33 Muito Forte Sim Sim
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6.4.2.1. Impactos sobre Meio Físico

Com relação ao meio físico, foram identificados 12 (doze) impactos potenciais a partir das fases de planejamento,
implantação e operação da rodovia, podendo o mesmo impacto ocorrer em mais de uma fase. A seguir são descritos os
impactos levantados.

F.1 Alteração da qualidade do ar

Durante a fase de implantação do empreendimento, as emissões atmosféricas mais significativas devem ser
constituídas principalmente de material particulado em suspensão e geração de gases de combustão, provenientes das
atividades de instalação e operação dos canteiros de obras, terraplenagem com execução de corte e aterro, escavação
em rocha, passando por todas as etapas de construção, com implantação de drenagens e obras de arte e
pavimentação. Além destas, também poderão ser significativas as emissões provenientes da movimentação de veículos
para transporte de colaboradores e de materiais.

Na fase de operação, a principal fonte de emissão de material particulado e gases de combustão será em função do
tráfego de veículos na rodovia.

A alteração da qualidade do ar poderá ocorrer durante as atividades supracitadas em todo trecho de implantação do
Contorno Norte de Curitiba (CNC), ressaltando-se que a proximidade com áreas de ocupação urbana densa podem
potencializar a influência deste impacto para os moradores da região.

Segundo os resultados obtidos no diagnóstico da qualidade do ar realizado para este estudo, evidencia-se que a
qualidade do ar na região escolhida para o CNC oscila entre Boa e Regular.

A Estação Meteorológica Colombo avaliou os parâmetros Dióxido de Enxofre (SO2), Partículas Totais em Suspensão
(PTS), e Partículas Inaláveis (PI) no período de 2011 a 2015. Os dados avaliados desta Estação trazem um equilíbrio
em relação aos índices “Boa” e “Regular”, 31,08 e 36,77% respectivamente. Considera-se que nos boletins
disponibilizados constatou-se um percentual de 23,54% de dados não disponíveis.

A Estação meteorológica Santa Cândida avaliou os parâmetros Dióxido de Enxofre (SO2), Partículas Totais em
Suspensão (PTS), Dióxido de Nitrogênio (NO2), Ozônio (O3), Monóxido de Carbono (CO), Fumaça e Partículas
Inaláveis (PI), no período de 2011 a 2017. Para a Estação Meteorológica Santa Cândida o índice “Boa” alcança o
percentual de 77,82% e para o índice “Regular” o percentual de 9,91%.

Assim, evidencia-se, para a Estação de Colombo, os poluentes “Partículas Totais em Suspensão” e “Partículas
Inaláveis” como os problemas apontados na qualidade do ar. Já na Estação Santa Cândida os poluentes percebidos
foram o “Dióxido de Nitrogênio” e “Ozônio”, poluentes estes intimamente relacionados a queima de combustíveis.

Diante disso, é perceptível uma degradação da qualidade do ar na região de Colombo, em relação ao posicionamento
da Estação Santa Cândida, no município de Curitiba. Desta forma, entende-se que na região do traçado do CNC deve-
se redobrar os cuidados com as atividades de obra capazes de causar a ressuspensão de partículas oriundas da
movimentação de solo e emissões fugitivas de veículos que possuem a capacidade de impactar de forma negativa a
qualidade do ar no entorno da obra.

Desta forma, considera-se que os principais atributos do impacto de alteração da qualidade do ar gerado pelo aumento
da emissão de material particulado e gases de combustão se classifica em função da sua duração, pois sua prevalência
é indeterminada, tendo em vista o fluxo contínuo de veículos durante toda a operação da rodovia. Sua ocorrência está
condicionada a temporalidade de implantação e operação do empreendimento. A avaliação do impactos de acordo com
os atributos indicados na metodologia está apresentada no quadro que segue.
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Quadro 9: Classificação do impacto “Alteração da qualidade do ar”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Pequena 1

GRAU DE IMPACTO FRACO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Manutenção periódica e preventiva das máquinas e equipamentos, a fim de enviar o lançamento em excesso
de poluentes atmosféricos;

 Monitoramento da qualidade do ar de acordo com a Resolução CONAMA nº 491/18;
 Umectação das áreas de movimentação e controle de velocidade em toda área do empreendimento.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes planos e programas ambientais:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção,
 Programa de Controle e Monitoramento de Ar, Ruídos e Vibrações.

F.2 Alteração na qualidade das águas subterrâneas

A alteração da qualidade das águas subterrâneas estará, especialmente, associada a acidentes com derramamento
pontual no solo ou nas linhas d’água de óleos, lubrificantes, combustíveis, materiais de construção, tintas, ou de outras
substâncias com potencial contaminante. Uma situação desta natureza poderá determinar, através dos processos
naturais de infiltração, a migração progressiva de poluentes em profundidade e a interferência com a qualidade da água
subterrânea. Considerando que os fenômenos de contaminação devidos a acidentes são prováveis e que na AII foram
evidenciados a Unidades aquíferas Pré-Cambriana, Karst e Guabirotuba, os impactos nas águas subterrâneas seriam,
neste caso, negativos, embora indiretos, mas esperadamente pouco prováveis e reversíveis.

No que diz respeito às demais atividades de instalação da rodovia, como o funcionamento geral dos canteiros de obra,
não são, em geral, esperados impactos importantes na qualidade das águas subterrâneas, uma vez que um
empreendimento desta natureza e dimensão exige que sejam adotadas medidas de proteção ambiental, notadamente
de recolha de resíduos e de efluentes, deposição de materiais em zonas licenciadas de bota-fora e o correto
manuseamento de substâncias tóxicas. Deste modo, eventuais impactos negativos na qualidade da água subterrânea
ocorrer uma situação desta natureza espera-se um impacto temporário e de pequena magnitude e probabilidade baixa,
não sendo esperado um acidente de grandes dimensões e que um foco de poluição pontual se repercuta
significativamente para além do local em que se verificou o incidente. Por outro lado, a adoção de boas práticas
ambientais e a implementação de um Plano de Emergência/Contingência em situação de acidente serão essenciais na
minimização dos impactos.
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Quadro 10: Classificação do impacto “Alteração na qualidade das águas subterrâneas”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Indireto I

Duração Temporário 1

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Baixa 1

Magnitude Pequena 1

GRAU DE IMPACTO MUITO FRACO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes planos e programas ambientais:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção;
 Plano de Ação de Emergência.

F.3 Alteração na qualidade das águas superficiais

A alteração na qualidade das águas superficiais poderá ocorrer durante as atividades de implantação e operação do
empreendimento. Normalmente, este impacto ocorre em função do aporte de hidrocarbonetos derivados de petróleo
(efluentes industriais), efluentes sanitários e sedimentos que poderão ser transportados para os corpos hídricos quando
ocorre intervenções junto às margens ou próximo destes ambientes. A contaminação também pode ocorrer através do
carreamento do contaminante no perfil do solo por águas de percolação, contaminando camadas mais profundas do
solo, podendo atingir o lençol freático e promover a alterações na qualidade das águas subterrâneas.

A influência de resíduos, tanto líquidos como sólidos, poderá gerar decréscimo da qualidade das águas superficiais das
redes de drenagem, cursos de água e rios interceptados pela rodovia. Esse impacto poderá ser mais perceptível em
cursos de água menores, pois possuem menor vazão, o que resultará na maior permanência nesse local.

O aporte de hidrocarbonetos derivados de petróleo (combustíveis, solventes e lubrificantes) poderá ser oriundo das
atividades de implantação e operação dos canteiros de obras, terraplenagem e pavimentação, durante os
abastecimentos, manutenção e limpeza de equipamentos, derramamento ou transbordamento durante operações de
carga e descarga de produtos, gotejamento de tubulações, reservatórios, veículos e equipamentos, lançamento indireto
através do escoamento superficial, subsuperficial ou pela rede de drenagem do empreendimento.

Quanto ao aporte de efluentes sanitários, as principais fontes geradoras estão associadas às instalações do canteiro de
obras (banheiros e refeitórios).

Algumas atividades tais como supressão de vegetação, limpeza do terreno e implantação das OAC e OAE poderão
deixar o solo descoberto, proporcionando, na ocorrência de chuvas, o carreamento de sedimentos finos, aumentando a
carga de sedimentos, incrementando os teores de turbidez e a carga de sedimentos em suspensão e de fundo,
conforme granulometria do material transportado.

Durante a fase de operação a contaminação das águas superficiais poderá ocorrer pelos fatores citados acima durante
a manutenção da rodovia ou ainda por queda de produtos transportados e acidentes com cargas potencialmente
poluentes (cargas perigosas).

O resultado de uma eventual contaminação das águas superficiais decorrente de eventos acidentais irá depender do
tipo de insumo ou resíduo vazado, dos volumes eventualmente derramados, do local do vazamento, do tempo de
remoção do material e do nível de impermeabilização do solo.

A ocorrência desses impactos depende também de fatores ligados ao sistema de drenagem superficial das águas
pluviais, sua infiltração e percolação no solo (porosidade, condutividade hidráulica, existência ou não de camadas



37

compactadas), quantidade e intensidade de chuvas, características do produto (solubilidade em água, concentração e
meia vida) e nível do lençol freático.

No diagnóstico do meio físico está demonstrado que o empreendimento está locado em três bacias hidrográficas, do
Rio Atuba, Rio Iraí e do Rio Palmital. A previsão é que haja a transposição pelo rio Palmital e de afluentes deste e dos
demais rios que compõem as bacias hidrográficas de intervenção, trecho de maior vulnerabilidade deste impacto
ambiental. Chama atenção também a acentuada presença de nascentes no terço inicial e final do empreendimento.
Quanto à qualidade dos recursos hídricos, o diagnóstico permitiu identificar o comprometimento da qualidade das águas
na região do empreendimento, fato explicado pela avaliação do Índice de Qualidade de Água para a análise primária
realizada em 7 locais de amostragem, a qual mostrou uma classificação média a ruim, servindo de alerta para a
degradação dos corpos hídricos avaliados.

Conforme análise voltada para identificar as principais mananciais de abastecimento de água, com base no Instituto das
Águas do Paraná (hoje IAT), não foram identificados mananciais para abastecimento público na AID do
empreendimento, sendo este tipo de manancial identificado na AII. Na AID foram identificados 5 pontos de usos
privados.

Para este impacto, a caracterização foi atribuída considerando os corpos hídricos que serão interceptados pelo
empreendimento. Os principais atributos deste impacto são atribuídos em função da sua probabilidade de ocorrência,
pois ela estará relacionada com os procedimentos executivos a serem utilizados durante as obras de implantação do
empreendimento, bem como a segurança viária durante a operação da rodovia.

Quadro 11: Classificação do impacto “Alteração na qualidade das águas superficiais”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Média 2

Magnitude Média 2

GRAU DE IMPACTO FRACO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Armazenar líquidos inflamáveis e combustíveis de acordo com as Normas Técnicas de Segurança;
 Realizar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos, sempre em oficinas pavimentadas e cobertas;
 As áreas de oficina, bem como áreas de manutenção e abastecimento, deverão ser dotadas de controles

específicos como piso impermeabilizado, bacias de contenção e sistema de drenagem equipado com caixas
separadoras de água e óleo;

 Deverão ser adotados controles como o Procedimento de Sistema de Segurança e Prevenção de Acidentes o
qual deverá estar previsto no Plano de Ação de Emergência;

 Deverão ser adotados procedimentos de manuseio, coleta e destinação final dos resíduos sólidos através de
um Plano de Gerenciamento de Resíduos;

 Monitoramento da qualidade das águas.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes planos e programas ambientais:

 Programa de Gestão e Supervisão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção;

o Subprograma de Gestão e Monitoramento de Efluentes Líquidos na Fase de Construção;
o Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
o Subprograma de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos;

 Programa de Controle da Qualidade da Água.
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F.4 Assoreamento de cursos d' água

O assoreamento de cursos d’água poderá ocorrer durante as atividades de implantação do empreendimento tendo em
vista a necessidade de atividades que envolvem a remoção da camada vegetal, produzindo superfícies de solos
expostos, sujeitos à ação das chuvas e ventos com o consequente transporte de material particulado sólido para os
cursos d’água.

Este impacto poderá ocorrer associado à instalação de processos erosivos durante as atividades de supressão da
vegetação, instalação e operação dos canteiros de obras, terraplenagem com execução de corte e aterro, escavação
em rocha, implantação de drenagens e obras de arte e pavimentação.

Tendo em vista que a presença marcante de rios e córregos existentes na ADA e AID, os efeitos do impacto
relacionado ao assoreamento dos cursos d’água poderá ser potencializados.

Para a realização das obras do Contorno norte de Curitiba (CNC) será necessária a supressão de vegetação e tendo
em vista que mais de 50% do projeto encontra-se na Formação Guabirotuba, cuja constituição por pacotes de
sedimentos inconsolidados e rochas do embasamento cristalino, que constituem-se de sedimentos expansivos e
retrativos, com alta suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa em encosta; o potencial de
instalação de processos erosivos aumenta. Desta forma, poderá resultar no aumento dos riscos de assoreamento dos
cursos d’água o que demandará a adoção de medidas específicas de controle.

O assoreamento dos cursos d’água vinculado à instalação de processos erosivos e transporte dos sedimentos
desagregados por meio da água de escoamento superficial é a forma mais frequente e conspícua de ocorrência deste
fenômeno. Entretanto, no caso em questão, a possibilidade da ocorrência de deslizamentos de encostas também
deverá ser considerada como uma possível causa para o assoreamento dos cursos d`água. Quando da ocorrência de
um deslizamento um grande volume de solo e rocha é transportado rapidamente do ponto de descolamento ou ruptura,
até um ponto, topograficamente mais baixo, de menor energia. Existe a possibilidade de que tal ponto de menor energia
seja uma calha de drenagem natural, o que resultará no entulhamento da mesma. Esta pode ser considerada uma
segunda forma de assorear um curso d’água, diferenciada em termos de sua gênese, mas com os mesmos efeitos em
termos ambientais.

Nas regiões de encostas e morros, com as obras de corte e aterro, blocos rochosos serão exumados e ficaram sujeitos
à ação da gravidade, aumentando os riscos geológicos. Nessas áreas é fundamental a construção de obras de
contenção, tendo em vistas as condições geológica-geotécnicas e ambientais, incluindo flora, visando minimizar os
possíveis processos de movimentos de massa (escorregamento de solos e queda de blocos rochosos), e consequente
assoreamento dos cursos d´água.

Os principais atributos deste impacto estão relacionados a sua probabilidade de ocorrência, podendo ser minimizados
de acordo com os procedimentos executivos a serem utilizados durante as obras de implantação do empreendimento.
Sua ocorrência está condicionada a temporalidade de implantação empreendimento sendo caracterizado conforme
apresentados no quadro que segue os principais atributos do impacto.

Quadro 12: Classificação do impacto “Assoreamento de cursos d' água”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Média 2

GRAU DE IMPACTO MODERADO
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MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Implantação de dispositivos provisórios de drenagem durante os serviços de movimentação de terra e
utilização de áreas de bota-fora e empréstimo, de forma a garantir o escoamento controlado das águas pluviais
até os cursos d’água mais próximos através de valas de desvio ou canais não estruturais que incluam caixas
de retenção de sedimentos e outros dispositivos destinados a evitar o carreamento de material, e,
consequente, assoreamento dos mesmos;

 Medidas de orientação do escoamento, desviando a chuva de saias de aterro e taludes de corte;
 Medidas de redução da velocidade de escoamento através da utilização de dispositivos de dissipação de

energia;
 Medidas destinadas a evitar a criação de áreas instáveis, tais como o controle da inclinação de saias e taludes

e a restrição à estocagem de terra solta exceto em áreas planas;
 Medidas de proteção superficial, incluindo compactação de saias de aterro, antecipação da forração vegetal

em saias e áreas instáveis, colocação de brita, rachão ou pedra jogada no leito dos cursos preferenciais das
águas, e forração emergencial com plástico nos casos de escorregamentos;

 Medidas de adequação do plano de ataque, incluindo a minimização da terraplenagem nos meses de chuva,
aceleração do ritmo de execução de obras em áreas instáveis (corta rios, travessias, rampas compridas), e
implantação antecipada da drenagem a jusante de áreas vulneráveis;

 Os dispositivos de drenagem provisória deverão ser permanentemente limpos e desassoreados de forma a
não perder a sua função;

 Instalação de sistemas e dispositivos de controle de processos erosivos nas fases de obras e de operação com
manutenção periódica;

 Instalação de bacias de contenção de sedimentos na fase de obras;
 Evitar concentrações de materiais não consolidados, sem a devida proteção;
 Tomar cuidados quando da utilização de equipamentos de terraplanagem nas proximidades de cursos de água

e canais de drenagem naturais e artificiais, de forma a evitar a deposição de materiais não consolidados
nestes locais;

 No caso de deslizamentos que afetem calhas e cursos de drenagem e/ou Áreas de Preservação Permanente,
promover a retirada completa do material, restabelecendo as funções hidrológicas e realizando a revegetação
da APP afetada.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes planos e programas ambientais:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção;

o Subprograma de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos;
 Programa de Controle da Qualidade da Água.

F.5 Aumento nos níveis de ruídos e vibrações

Este impacto refere-se às ações decorrentes das obras que constituem-se em atividades com geração de ruídos e
vibrações, geralmente superior aos limites de conforto acústico normatizados. O aumento dos níveis de pressão sonora
deve ser gerado a partir de atividades como: remoção da cobertura vegetal, instalação e operação de canteiros de
obras, movimentação de veículos e equipamentos, terraplenagem, escavação em rocha e pavimentação. O aumento do
tráfego de veículos pela rodovia na fase de operação também deve contribuir para a alteração do desconforto acústico
da região.

A geração de ruídos e vibrações por diversas atividades inerentes às obras podem causar desconforto às populações
imediatamente vizinhas aos canteiros e às frentes de obras, bem como aos próprios trabalhadores do empreendimento.
As regiões de maior vulnerabilidade a este impacto ambiental concentram-se nos trechos com maior contingente
populacional.

No levantamento de campo, realizado para o diagnóstico do meio físico, foram considerados 21 (vinte e um) pontos
amostrais de níveis de ruído distribuídos na AID, com o objetivo de entender o impacto sonoro produzido pela rodovia
junto a estes pontos e perceber a que níveis sonoros a população já está submetida diariamente. Com exceção do
ponto OHL 13R, todos os pontos de amostragem foram registraram níveis excessivos de pressão sonora em virtude da
presença de vias de circulação nas proximidades. Nos resultados ficam evidentes que os pontos próximos a rodovias
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ou vias movimentadas ou ainda áreas comerciais/industriais os níveis sonoros ultrapassam os limites de níveis de
pressão sonora determinados na Norma ABNT NBR 10.151, em função do zoneamento municipal.

Desta forma, de modo geral, este resultado indica uma forte influência do volume de tráfego e das ações antrópicas
sobre o nível de ruído da área de estudo. Todavia, o impacto é considerado adverso visto que a emissão de sons, em
função da intensidade, duração e frequência, gera incômodo para a população próxima às obras, porém os níveis
mensurados não possuem potencial para prejudicar a saúde da população, uma vez que, nenhum dos níveis
mensurados (LAeq,T) ultrapassou o nível sonoro de 80 dB. No entanto as diversas atividades desenvolvidas no entorno
do empreendimento, bem como a própria instalação da rodovia, tem potencial para fazer deste impacto um impacto
sinérgico.

Para este impacto, a sua caracterização foi atribuída levando em consideração a percepção da população local em
relação aos ruídos provenientes das obras de implantação, bem como da operação rodoviária, haja vista que se trata de
um empreendimento que intercepta principalmente núcleos urbanos.

Os principais atributos deste impacto são classificados em função da sua duração, pois sua prevalência é
indeterminada, tendo em vista o fluxo contínuo de veículos durante toda a operação da rodovia. Sua potencial
ocorrência está condicionada a temporalidade de implantação e operação do empreendimento sendo caracterizado
conforme os atributos do impacto apresentados no quadro que segue.

Quadro 13: Classificação do impacto “Aumento nos níveis de ruídos e vibrações”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Média 2

GRAU DE IMPACTO MODERADO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Utilização de equipamentos de proteção individual pelos funcionários vinculados às obras quando estiverem
em contato com equipamentos de emissão sonora;

 Controlar a manutenção de máquinas, veículos e equipamentos para manter boas condições de operação
visando provocar o menor ruído possível;

 Realizar monitoramento dos níveis de ruído.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes planos e programas ambientais:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção;
 Programa de Controle e Monitoramento de Ar, Ruídos e Vibrações.

F.6 Contaminação do solo

Na fase de implantação do empreendimento a contaminação do solo por produtos químicos em geral pode ocorrer no
corpo da estrada durante as atividades de pavimentação (imprimação, lançamento do cimento asfáltico, pinturas), no
canteiro de obras e praças de manutenção, no transporte de cargas e pelo próprio tráfego de veículos, máquinas e
equipamentos.

A contaminação potencial do solo ocorre normalmente pela presença indevida de elementos químicos estranhos, como
resíduos sólidos, efluentes líquidos industriais (óleos, graxas etc.) e sanitários.



41

A disposição inadequada de resíduos sólidos gerados durante a fase de instalação do empreendimento, provenientes
das atividades desenvolvidas no canteiro de obras, é uma fonte potencial que pode vir a ocasionar a contaminação do
solo. Hidrocarbonetos derivados de petróleo (combustíveis, solventes e lubrificantes) oriundos das atividades de
abastecimento, manutenção de equipamentos, limpeza de estruturas e ferramental, vazamentos em equipamentos,
gotejamento de tubulações, reservatórios, veículos e equipamentos, também podem impactar o solo. Contudo, o
gerenciamento dos resíduos gerados no canteiro de obras deve ser controlado visando à correta segregação,
disposição e destinação dos resíduos da construção civil e dos resíduos sólidos domésticos e efluentes sanitários.

Durante a fase de operação a contaminação do solo pode ocorrer pelos fatores citados acima, durante a manutenção
da rodovia ou ainda por queda de produtos transportados e acidentes com cargas potencialmente poluentes (cargas
perigosas).

Os principais atributos deste impacto estão relacionados a sua probabilidade de ocorrência, podendo ser minimizados
de acordo com os procedimentos executivos a serem utilizados durante as obras de implantação do empreendimento,
bem como a segurança viária durante a operação rodoviária. Sua ocorrência está condicionada a temporalidade de
implantação e operação do empreendimento sendo caracterizado conforme os atributos do impacto apresentados no
quadro que segue.

Quadro 14: Classificação do impacto “Contaminação do solo” - Instalação e Operação.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Média 2

Magnitude Grande 3

GRAU DE IMPACTO FRACO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Armazenar líquidos inflamáveis e combustíveis de acordo com as normas Técnicas de Segurança;
 Realizar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos, sempre em oficinas pavimentadas e cobertas;
 As áreas de oficina, bem como áreas de manutenção e abastecimento, deverão ser dotadas de controles

específicos como piso impermeabilizado, bacias de contenção e sistema de drenagem equipado com caixas
separadoras de água e óleo;

 Deverão ser adotados controles como o Procedimento de Sistema de Segurança e Prevenção de Acidentes o
qual deverá estar previsto no Plano de Ação a Emergência;

 Deverão ser adotados procedimentos de manuseio, coleta e destinação final dos resíduos sólidos através de
um Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes planos e programas ambientais:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção;

o Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
o Subprograma de Gestão e Monitoramento de Efluentes Líquidos na Fase de Construção;

 Programa de Gerenciamento de Riscos;
 Plano de Ação de Emergência.
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F.7 Geração de áreas degradadas

A geração de áreas degradadas poderá ocorrer ao longo da fase de implantação do empreendimento, associado tanto
a processos de degradação induzidos pela obra, tais como erosão, deslizamentos e assoreamento, quanto associado à
ausência de medidas de recuperação das áreas utilizadas pela obra.

As formas de ocorrência deste impacto estão relacionadas uma série de elementos de apoio, necessários para a
realização do empreendimento, tais como acessos e caminhos de serviço, para possibilitar o trânsito de máquinas,
materiais e equipamentos e os próprios trabalhadores às frentes de obras, canteiros de obras com suas estruturas
associadas, áreas de empréstimo de materiais e bota-foras para a disposição final de material excedente das
escavações e cortes.

Para tanto são realizadas atividades tais como supressão da vegetação originalmente existente, terraplenagem e
compactação dos terrenos, escavação e a disposição de materiais excedentes. Tais atividades alteram as
características físicas das áreas, especialmente no que diz respeito às relações água-solo-planta.

O resultado normalmente envolve o empobrecimento do solo, devido à retirada de suas camadas superficiais, a
compactação dos terrenos devido ao trânsito de maquinário e veículos pesados, alterações na drenagem natural devido
à implantação de aterros e outras estruturas, e a ausência de cobertura vegetal. Nestas condições as áreas são
fortemente susceptíveis à erosão, especialmente nos locais onde predominam relevos mais movimentados com
declividades de moderadas a elevadas. Tais áreas também tendem a apresentar sérias restrições à recuperação
natural, o que torna imprescindível a realização de intervenções para sua recuperação.

Caso tais áreas não sejam adequadamente recuperadas após sua utilização, se tornarão passivos ambientais
associados ao empreendimento e, a depender de sua localização, estarão sujeitas a riscos de deslizamentos e
movimentação de massa, comprometendo a segurança dos usuários da rodovia e dos moradores do entorno.

As principais fontes potenciais de áreas degradadas para as obras do CNC são locais que poderão apresentar
processos erosivos progressivos, locais sujeitos à ocorrência de deslizamentos de encostas e escorregamentos e áreas
fonte de materiais. Áreas de canteiros de obras e áreas de apoio não recuperadas ao final das atividades também
podem originar áreas degradadas.

Cabe destacar que, tendo em vista a atividade de manutenção da rodovia, prevista na fase de operação do
empreendimento, este impacto tem ocorrência tanto na fase de instalação, como de operação.

Para este impacto ambiental, a sua magnitude foi atribuída levando em consideração o número de áreas de apoio
necessárias para realização do empreendimento e a vulnerabilidade em relação aos processos erosivos. Os principais
atributos deste impacto estão relacionados a sua probabilidade de ocorrência, podendo ser minimizados de acordo com
os procedimentos executivos a serem utilizados durante as obras de implantação do empreendimento. Sua ocorrência
está condicionada a temporalidade de implantação empreendimento sendo caracterizado conforme os atributos do
impacto apresentados no quadro que segue.

Quadro 15: Classificação do impacto “Geração de áreas degradadas” - Instalação.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Média 2

Magnitude Pequena 1

GRAU DE IMPACTO FRACO
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Quadro 16: Classificação do impacto “Geração de áreas degradadas” - Operação.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Baixa 1

Magnitude Pequena 1

GRAU DE IMPACTO MUITO FRACO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Instalar dispositivos de controle de processos erosivos durante as obras;
 Recuperação de todas as áreas que sofrerão intervenção em decorrência das obras;
 Implantar programa de recuperação de áreas degradadas e passivos ambientais de modo a recuperar todas as

áreas degradadas e/ou utilizadas para a instalação de apoio às obras;
 Manter todos os taludes de corte e de aterro com revegetação, garantindo a recuperação dos mesmos com

intervalo de no máximo 01 período chuvoso.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e

monitoramento ambiental, é sugerido a execução dos seguintes planos e programas ambientais:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção;

o Subprograma de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos;
o Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura Vegetal;

 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Passivos Ambientais.

F.8 Danos ocasionados pela contaminação por efluentes

Na fase de implantação do Contorno Norte de Curitiba, os danos que podem ser ocasionados pela contaminação por
efluentes estão relacionados à instalação do canteiro de obras, ao qual se atribui a geração de esgotos domésticos e
resíduos sólidos. Além disso, a operação do canteiro de obra pode acarretar vazamentos de graxas, óleos e
combustíveis. A utilização de combustíveis e lubrificantes e os resíduos contendo materiais oleosos e graxas, que serão
utilizados e manipulados principalmente no canteiro de obras, necessitarão estrutura e pessoal capacitado para orientar
as formas corretas de manipulação, armazenamento e disposição, o que não elimina o potencial de derramamento ou
armazenamento inadequado, desencadeando o impacto.

Com relação às atividades pertinentes à obra cumpre mencionar as seguintes:

 Recrutamento de recursos humano: o qual implica na instalação do canteiro de obras, refeitórios e instalações
sanitárias para os trabalhadores;

 Transporte e circulação: o qual implica a utilização de combustíveis, óleos e graxas, cujo potencial de acidente
e contaminação do solo é significativo.

Desta forma, este impacto, de acordo com as características acima descritas e metodologia adotada no presente estudo
recebe a classificação conforme o quadro que segue.
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Quadro 17: Classificação do impacto “Danos ocasionados pela contaminação por efluentes”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Média 1

GRAU DE IMPACTO FRACO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Implantação de instalações hidráulico-sanitárias em todas as edificações contendo coleta, tratamento e
destinação final dos efluentes sempre que não for possível a conexão à rede de esgoto pública;

 Dotar o sistema de drenagem pluvial com caixas de retenção de sedimentos e caixas separadoras para óleos e
graxas;

 Adotar medidas de segurança contra vazamentos de combustíveis, lubrificantes e outras substâncias nocivas
ao ambiente;

 Efetuar controle dos produtos químicos utilizados, acondicionando-os, principalmente os resíduos, em áreas
adequadas e autorizadas pelos órgãos competentes (locais cobertos, com diques de retenção);

 Aplicar as normas regulamentadoras (NRs) relativas à Segurança e Medicina do Trabalho no que tange ao
manuseio de substâncias perigosas;

 Realizar levantamento de todas as fontes geradoras de efluentes nas áreas de apoio relacionadas às obras.
 Avisar imediatamente aos organismos competentes, em casos de acidentes com produtos que possam causar

danos ao ambiente;
 Controle dos processos erosivos;
 Revegetação das áreas assim que as atividades forem sendo encerradas;
 Instalação de sistemas de drenagem nos acessos e caminhos de serviço com a devida proteção dos taludes;
 Gestão dos resíduos sólidos.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes planos e programas ambientais:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção;

o Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
 Plano de Ação de Emergência.

F.9 Danos ocasionados pela contaminação por Resíduos Sólidos

A instalação do canteiro de obras e os serviços específicos da obra implicam no aumento da geração de resíduos
sólidos, o que é comum quando da conjunção de pessoas ou atividades. O acúmulo e a disposição final inadequada
dos resíduos sólidos pode vir a contribuir para a alteração da qualidade da água e/ou solo e, até mesmo, servir de
atrativo para vetores de doenças. Esses aspectos, em segunda ordem, podem contribuir para o comprometimento da
saúde da população do entorno, especialmente da ADA.

Diante disso, este impacto é classificado conforme o quadro que segue e acontece na fase de implantação.
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Quadro 18: Classificação do impacto “Danos ocasionados pela contaminação por Resíduos Sólidos”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Pequena 1

GRAU DE IMPACTO FRACO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 O canteiro de obras deve contar com instalações sanitárias e refeitórios adequados, contemplando o
gerenciamento adequado dos resíduos sólidos e coleta dos efluentes sanitários.

 Realização de reuniões periódicas para os trabalhadores a fim de instruir quanto ao manejo adequado dos
resíduos sólidos;

 Atender as formas de manejo, por tipo de resíduo, especificada na Resolução Conama 307/2002 e suas
alterações (Resolução Conama 448/2012 e 469/2015).

 Realizar o controle da coleta, transporte e destinação dos resíduos gerados, através de documentação de
recebimento;

 Realizar o acompanhamento da segregação e acondicionamento dos resíduos sólidos.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes planos e programas ambientais:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção;

o Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

F.10 Instalação de processos erosivos e movimentação de massa

A ocorrência de processos erosivos e movimentação de massa poderá acontecer na fase de implantação do
empreendimento, devido ao grande volume de movimentação de solos que demandam as obras rodoviárias. Estas
atividades resultam na conformação de cortes e aterros cujas superfícies estarão sujeitas à ação das chuvas e ventos,
até a finalização das obras e, tendo em vista ainda os processos de incremento do crescimento da ocupação na região.

As atividades que poderão gerar este impacto estão relacionadas a exposição do solo, como implantação e operação
de canteiros de obras, supressão da vegetação, terraplenagem, execução de corte e aterros, escavação em rocha,
manejo de áreas de empréstimo e bota-fora, implantação de obras de artes corrente e especial e durante as atividades
de operação da rodovia.

Nos trechos do empreendimento, conforme descrito no diagnóstico, são encontrados: argissolo (alta fragilidade quanto
aos processos erosivos, quando desprovidos da cobertura vegetal); cambissolo (elevada erodibilidade quando
submetido a fluxos superficiais concentrados, elevada colapsidade e risco de desenvolvimento de processos erosivos
subterrâneos); latossolo; e organossolosolos. De acordo com os estudos realizados, as condições de vulnerabilidade do
trecho de projeto, em sua maior parte, são de alta erodibilidade.

A erosão atua, principalmente, através de escoamento concentrado, provocando o aparecimento de sulcos e ravinas
nas encostas mais declivosas, onde poderão ocorrer, associados ou não, deslizamentos de massa. Tais processos,
caso ocorram, têm como efeito deletério a perda de solos, por vezes com a instabilização dos mesmos, e seu
carreamento para a rede de drenagem local, podendo resultar na alteração da qualidade da água e no assoreamento
dos corpos hídricos.
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As feições erosivas tendem a aumentar à medida que as condições originais da área são alteradas, em geral pelo uso e
ocupação promovidos pelo homem. O mesmo ocorre com a implantação de obras e/ou operação de empreendimentos
sem a adoção de medidas preventivas e/ou corretivas necessárias, com o devido monitoramento permanente.

Na fase de obras, caso não haja controle e monitoramento dos processos erosivos, existe potencial de carreamento de
sedimentos para os cursos d’água locais. Já na fase de operação, as áreas de intervenção já terão sido objeto de
recuperação, estabilização e revegetação, sendo necessário o monitoramento permanente, a fim de detectar
precocemente o surgimento de focos erosivos. Diante disso, não se considerou a ocorrência deste impacto na fase de
operação.

Para este impacto ambiental, a sua magnitude foi atribuída levando em consideração a interceptação de áreas com
suscetibilidade à erosão. Os principais atributos deste impacto estão relacionados a sua probabilidade de ocorrência,
podendo ser minimizados de acordo com os procedimentos executivos a serem utilizados durante as obras de
implantação do empreendimento. Sua ocorrência está condicionada a temporalidade de implantação do
empreendimento sendo caracterizado conforme os atributos do impacto apresentados no quadro que segue.

Quadro 19: Classificação do impacto “Instalação de processos erosivos e movimentação de massa”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Média 2

GRAU DE IMPACTO MODERADO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Instalação de sistemas e dispositivos de controle de processos erosivos nas fases de obras;
 Proteger o solo contra a erosão, recuperando a cobertura vegetal tão logo cessem as atividades impactantes.

Para as áreas de jazidas e empréstimos, desenvolver um plano de exploração e recuperação;
 Evitar o acúmulo de materiais sem a devida proteção contra águas das chuvas;
 Implantar, imediatamente ao início das obras, sistema de drenagem superficial e de proteção vegetal nos

taludes de cortes e aterros previstos pelo projeto;
 Instalação de bacias de sedimentação e de dissipação de energia nos pontos de maior energia de drenagem;
 Implantação de sistema de drenagem provisória na fase de obras;
 Proteção das superfícies de cortes e aterros e revegetação dos taludes;
 Recuperação e reintegração paisagística das áreas atingidas, incluindo revegetação;
 Controle de processos erosivos na fase de obras.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes planos e programas ambientais:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção;

o Subprograma de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos;
 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Passivos Ambientais;
 Programa de Gerenciamento de Riscos.
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F.11 Interferência em áreas de nascentes

Este impacto poderá ocorrer em virtude da localização do empreendimento, onde estão presentes várias nascentes,
especialmente nos terços inicial e final do empreendimento, conforme identificado no diagnóstico do meio físico.

A perturbação das nascentes poderá ocorrer durante os trabalhos de terraplanagem, exploração de jazidas e
estruturação da rodovia. Estas perturbações poderão modificar o regime hídrico destas nascentes, provocando a
redução de áreas com ambientes de banhados, atingindo várias espécies da fauna.

Além disso, conforme mostra a figura a seguir, o projeto tem significativa interseção com cursos d’água, tendo como
rios principais interceptados o Rio Palmital e Rio Cachoeira.

Figura 1: Mapa de recursos hídricos.

Fonte: MPB Engenharia, 2021.

As nascentes são consideradas áreas de preservação permanente, conforme artigo 4°, IV da Lei n° 12.651, de 25 de
maio de 2012. Apesar da previsão legal permitindo a intervenção em área de preservação permanente, sua intervenção
poderá causar elevada instabilidade geotécnica, com riscos de escorregamentos associado e prejuízo à fauna devido à
movimentação de fauna na área.

Diante disso, este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada no quadro
que segue.

Quadro 20: Classificação do impacto “Interferência em áreas de nascentes”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Permanente 3

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Grande 3

GRAU DE IMPACTO MUITO FORTE
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MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Realizar intervenção o estritamente necessário;
 Não realizar soterramento ou qualquer interferência que alteram as características naturais de nascentes,

preservando sua área de entorno conforme legislação vigente.
 Recompor as matas ciliares e adotar medidas durante a realização da obra que reduzam a perturbação de

nascentes.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes planos e programas ambientais:

 Programa Ambiental da construção;
o Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura Vegetal; e
o Subprograma de Desmobilização das Obras e Retiradas de Quaisquer Estruturas/Resíduos.

F.12 Intervenção em cursos d’água

O impacto de intervenção em cursos d’água se deve à interceptação da rodovia em cursos d’água, como já
apresentado na Figura 1, com destaque para os Rios Palmital e Cachoeira. Além destes, com menores dimensões,
porém não menos importante, outros canais fluviais poderão sofrer a interferência com as execução das estruturas
projetadas para transpô-los. Desta forma as estruturas de projeto nestes locais deverão incorporar obras de drenagem,
a fim de evitar o soterramento dos canais.

Considerando o detalhamento de projeto apresentado até mo momento, ressalta-se a previsão de construção de uma
obra de arte especial na interseção do Canal do Rio Palmital. Para os demais cursos d’água a fragilidade ambiental da
interseção de cursos d’água se refere à projeção de aterro atingindo o curso d’água. Caso isso aconteça, é possível que
ocorra o soterramento dos cursos d´água, com chance de comprometimento da capacidade hidráulica da região que já
se configura em uma área alagada.

Considerando seus efeitos, considera-se que este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios
propostos, é apresentada no quadro que segue.

Quadro 21: Classificação do impacto “Intervenção em cursos d’água”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Permanente 3

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Média 2

GRAU DE IMPACTO FORTE

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Instalar sistema de tratamento simplificado da água de drenagem e viadutos de acesso, composto por caixa
separadora de água e óleo e desarenador;

 Monitorar a qualidade da água na fase de operação do empreendimento;
 Articular junto à Polícia Rodoviária Federal a intensificação da fiscalização dos veículos que transportam

cargas perigosas, a fim de garantir o atendimento das normas de segurança.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes planos e programas ambientais:

 Programa Ambiental da construção;
o Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura Vegetal;
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o Subprograma de Desmobilização das Obras e Retiradas de Quaisquer Estruturas/Resíduos; e
 Programa de Controle da Qualidade da Água.

6.4.2.2. Impactos sobre Meio Biótico

Com relação ao meio biótico, foram identificados nove (nove) impactos potenciais a partir das fases de planejamento,
implantação e operação da rodovia, podendo o mesmo impacto ocorrer em mais de uma fase. A seguir são descritos os
impactos levantados.

B.1 Atropelamento de fauna

O atropelamento de fauna silvestre poderá ocorrer durante as atividades de implantação do empreendimento, em
decorrência do trânsito de veículos de carga e de serviço pelas vias de acesso à ADA.

Em que pese o baixo número de registros de atropelamentos, obtidos nas duas campanhas de levantamento de dados
primários realizadas até o momento, este impacto poderá ocorrer associado à execução das atividades de supressão
da vegetação, terraplenagem com execução de corte e aterro, escavação em rocha, implantação de drenagens e obras
de arte e pavimentação, que podem levar a fauna remanescente a realizar movimentos de evasão da ADA e a seu
atropelamento em vias adjacentes.

É importante ressaltar que os remanescentes florestais em melhor estado de conservação, presentes na AID, estão fora
da ADA do projeto e que o traçado proposto não intercepta corredores de vegetação, uma vez que o traçado, em sua
maior parte, percorre o perímetro norte da zona urbana de Colombo/PR. Mesmo o trecho inicial, a partir do
entroncamento com a BR116, percorre uma matriz altamente fragmentada, sobretudo pela presença de cinturões
urbanos ao longo das vias de acesso.

Na fase de operação, o atropelamento de fauna nativa constitui um dos principais impactos ambientais, sendo
considerado por muitos pesquisadores como a maior causa de mortalidade da fauna silvestre diretamente causada pelo
homem no mundo (FORMAN & ALEXANDER, 1998; TEIXEIRA et al., 2013).

Considerando o baixo número de registros de atropelamentos, obtidos nas duas campanhas de levantamento de dados
primários realizadas até o momento, em vias presentes na AID, interceptando uma matriz de paisagem muito similar à
interceptada pelo traçado projetado do empreendimento, a probabilidade de atropelamento de fauna em decorrência da
operação da rodovia é alta e deve ser dar sobre espécie generalistas, sinantrópicas e/ou periantrópicas, que se
beneficiam da expansão urbana e que habitam áreas abertas ou bordas de matas.

Os principais atributos deste impacto estão relacionados à sua probabilidade de ocorrência, que pode ser minimizada a
partir da adoção de procedimentos executivos adequados, e à irreversibilidade do impacto, caso ocorra.

Quadro 22: Classificação do impacto “Atropelamento de fauna na fase de obras” - Instalação.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Regional 2

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Média 2

GRAU DE IMPACTO FORTE
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Quadro 23: Classificação do impacto “Atropelamento de fauna na fase de obras” -Operação.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Permanente 3

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Pequena 1

GRAU DE IMPACTO FORTE

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Implantação de dispositivos de redução de velocidade nos trechos dos acessos à ADA que interceptem
remanescentes nativos;

 Orientação aos trabalhadores envolvidos nas atividades de transporte e circulação para que respeitem os
limites de velocidade definidos para as vias de acesso;

 Implantação de dispositivos de travessia para a fauna, caso recomendados pelo diagnóstico (parecer
conclusivo após a realização das quatro campanhas).

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes planos e programas ambientais:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção;

o Subprograma de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos;
o Subprograma de Capacitação dos Trabalhadores;
o Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura Vegetal;

 Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos de Fauna;
 Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna;
 Programa de Educação Ambiental.

B.2 Fragmentação e redução da conectividade entre habitats

A matriz na qual se insere o empreendimento contempla a presença de parcos remanescentes nativos, sob forte
pressão antrópica e altamente fragmentados. Já os corpos d’água, por estarem inseridos numa região periurbana ou
urbana, estão bastante degradados e alterados de sua condição original, com disposição de lixo e esgoto cloacal sem
tratamento e extensos trechos com ausência de mata ciliar.

Como exposto no item relativo aos impactos por atropelamentos de fauna, os remanescentes florestais em melhor
estado de conservação, presentes na AID, estão fora da ADA do projeto e, além disso, sob forte pressão de caça,
presença de animais domésticos e trilhas utilizadas por moradores para trânsito entre núcleos urbanos adjacentes.
Ademais, o traçado proposto não intercepta corredores de vegetação, uma vez que, em sua maior parte, percorre o
perímetro norte da zona urbana de Colombo/PR. Mesmo o trecho inicial, a partir do entroncamento com a BR116,
percorre uma matriz altamente fragmentada, sobretudo pela presença de cinturões urbanos ao longo das vias de
acesso.

A realização da supressão de vegetação, implantação de drenagens e obras de arte e a pavimentação, irão aumentar o
grau de isolamento dos remanescentes a sul do traçado e podem gerar efeito de barreira em corpos d’água
interceptados.

Ainda, cabe destacar que o diagnóstico de fauna, que teve duas campanhas realizadas até este momento, não
detectou a presença de áreas sensíveis, com mínima capacidade de suporte para populações viáveis de espécies com
maior exigência ecológica. Mesmo a detecção de presença de espécies ameaçadas se deu nos remanescentes ao
norte do traçado. A presença destas em fragmentos de menor porte ou com estrutura precária, sobretudo na ADA
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projetada ou a sul desta, junto à zona urbana, pode ocorrer, mas apenas em função da possibilidade de forrageio
eventual, pois estes remanescentes não se configuram em locais importantes para a manutenção destas populações.

Os principais atributos deste impacto estão relacionados à sua probabilidade de ocorrência, podendo ser minimizados
de acordo com os procedimentos executivos a serem utilizados durante as obras, e à sua irreversibilidade, que pode ser
mitigada com a promoção de conexão entre remanescentes presentes na AID e AII, ao norte do traçado.

Quadro 24: Classificação do impacto “Fragmentação e redução da conectividade entre habitats”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Permanente 3

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Pequena 1

GRAU DE IMPACTO FORTE

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Realização da supressão de vegetação de forma controlada, visando o menor impacto possível sobre os
fragmentos afetados;

 Orientação do traçado para a maior proximidade possível com os núcleos urbanos e sobreposição com áreas
de borda dos remanescentes nativos interceptados;

 Realização do plantio compensatório, sempre que possível, ao norte do traçado, promovendo a conexão entre
remanescentes e priorizando a recomposição de APPs;

 Implantação de dispositivos de travessia para a fauna, caso recomendados pelo diagnóstico (parecer
conclusivo após a realização das quatro campanhas).

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes planos e programas ambientais:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção;

o Subprograma de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos;
o Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura Vegetal;

 Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos de Fauna;
 Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna;
 Programa de Educação Ambiental.

B.3 Intervenção em área de preservação permanente

O mapeamento do uso do solo, realizado através de ortofotos, utilizando os softwares QGIS e Google Earth, identificou
que apenas 43,14% da área das APPs, presentes na AID, possuem cobertura com vegetação florestal nativa,
demonstrando que essas áreas se encontram desprotegidas ameaçando os recursos hídricos e prejudicando a fauna
local. Além disso, cerca de 26% das APP’s estão urbanizadas, seja com vias ou edificações, e 28% apresentam
vegetação herbácea ou solo exposto.

A intervenção em APP prevista para ADA é de aproximadamente 35 ha. Quando se analisa, especificamente, a
intervenção projetada sobre APP, percebe-se que apenas 52% das APPs interceptadas possuem cobertura florestal
nativa (18 ha).

A realização da supressão de vegetação, terraplenagem com execução de corte e aterro e a implantação de drenagens
e obras de arte são as atividades preponderantes na interferência sobre as APPs durante a fase de implantação.
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A presença de infraestruturas urbanas, associadas a intervenções antrópicas voltadas, sobretudo, à manutenção de
atividades agropecuárias nas APPs, torna a preservação, ou mesmo a recomposição destas, impraticável em longos
trechos, mas dada a sua importância ecológica, todo esforço no sentido de manter ou recuperar o máximo de área de
APP com cobertura florestal é fundamental.

Os principais atributos deste impacto estão relacionados à sua probabilidade de ocorrência e irreversibilidade, que
podem ser minimizados de acordo com os procedimentos executivos a serem utilizados durante as obras de
implantação do empreendimento. .

Quadro 25: Classificação do impacto “Intervenção em área de preservação permanente”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Permanente 3

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Média 1

GRAU DE IMPACTO FORTE

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Realização da supressão de vegetação de forma controlada, visando o menor impacto possível sobre as APPs;
 Orientação do traçado para a maior proximidade possível com os núcleos urbanos e sobreposição com áreas

de borda dos remanescentes nativos interceptados;
 Realização do plantio compensatório, sempre que possível, ao norte do traçado, promovendo a conexão entre

remanescentes e priorizando a recomposição de APPs;
 Implantação de obras de arte para transposição de corpos d’água com a menor intervenção sobre as APPs e,

quando possível, mantendo a conexão e a cobertura vegetal sob o dispositivo de drenagem.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes planos e programas ambientais:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano ambiental da Construção;

o Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura Vegetal;
 Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamento de Fauna;
 Programa de Plantio Compensatório;
 Programa de Educação Ambiental.

B.4 Intervenção na Área de Proteção Ambiental do Iraí

O trecho inicial do traçado do empreendimento, com aproximadamente 2,4km de extensão, está inserido nos limites da
APA do Iraí.

A APA do Iraí foi instituída em 1996, através do Decreto Estadual 1753, com o intuito de assegurar a proteção, melhoria
e recuperação da qualidade ambiental da bacia hidrográfica do rio Iraí e garantir a potabilidade da água coletada para
consumo da população da Região Metropolitana de Curitiba.

O Decreto 2200, de 12 de junho de 2000, aprova o Zoneamento Ecológico – Econômico da Área de Proteção Ambiental
do Iraí – APA DO IRAÍ. De acordo com o ZEE, a ADA do empreendimento intercepta duas Áreas de Ocupação
Orientada e uma área de Restrição à Ocupação.

As Áreas de Ocupação orientada são áreas comprometidas com processos de parcelamento do solo (loteamentos
urbanos), com processos de ocupação urbana, de transição entre as áreas rural e urbana e/ou sujeitas à pressão de
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ocupação, que exijam a intervenção do poder público no sentido de minimizar os efeitos poluidores sobre os
mananciais. Nesta categoria, estão compreendidas no projeto da ADA:

- ZOO I - Zona de Ocupação Orientada: Compreende a faixa de transição entre as áreas de ocupação urbana e as
agricultáveis no setor norte da APA, municípios de Campina Grande do Sul e Colombo e os espaços agricultáveis do
setor leste da APA, sob forte pressão para ocupação intensiva; e

- ZOO III - Zona de Ocupação Orientada III: Compreende a área do entorno de loteamentos já aprovados e de zonas
de ocupação industrial, funcionando como transição entre áreas de urbanização consolidada e áreas de restrição à
ocupação.

Já as Áreas de Restrição à Ocupação são as áreas de interesse de preservação, com o objetivo de promover a
recuperação e a conservação dos recursos naturais, assegurando a manutenção da biodiversidade e a conservação do
ecossistema. Nesta categoria, a ADA do empreendimento está parcialmente inserida nas seguintes zonas:

- ZCVSIII (Zona de Conservação da Vida Silvestre III), que compreende áreas de agrupamentos arbóreos existentes
importantes à qualidade da biota e áreas de reflorestamentos que podem ser objeto de manejo relativamente intensivo;
e

- ZCAI (Zona de Controle Ambiental Intensivo), que compreende as áreas onde estão localizadas atividades e usos com
alto risco à manutenção da qualidade hídrica.

Cabe posicionamento e anuência do órgão gestor da APA Estadual do Iraí quanto à implantação do empreendimento e
suas interferências (supressão de vegetação, terraplanagem com execução de corte e aterro, a implantação de
drenagens e obras de arte especiais e outras).

Os principais atributos deste impacto estão relacionados à sua probabilidade de ocorrência e irreversibilidade, podendo
ser minimizados de acordo com os procedimentos executivos a serem utilizados durante as obras de implantação do
empreendimento.

Quadro 26: Classificação do impacto “Intervenção na Área de Proteção Ambiental do Iraí”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Permanente 3

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Grande 3

GRAU DE IMPACTO MUITO FORTE

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Considerando o objetivo da APA, como medida de mitigação sugere-se prever estruturas na rodovia que
evitem contaminação por produtos químicos perigosos em função de acidentes com caminhões
transportadores que possam vir a ocorrer;

 Realização da supressão de vegetação de forma controlada, visando o menor impacto possível sobre APPs;
 Orientação do traçado para a maior proximidade possível com os núcleos urbanos e sobreposição com áreas

de borda dos remanescentes nativos interceptados;
 Realização do plantio compensatório, quando possível, promovendo a conexão entre remanescentes e a APP

da Represa do Iraí e a recomposição desta;
 Implantação de obras de arte para transposição de corpos d’água com a menor intervenção sobre as APPs e,

quando possível, mantendo a conexão e a cobertura vegetal sob o dispositivo de drenagem.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes planos e programas ambientais:



54

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção;

o Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura Vegetal;
 Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamento de Fauna;
 Plano de Ação de Emergência.

B.5 Lesão e morte de indivíduos da fauna

A supressão de vegetação é uma das atividades inevitáveis para a execução das obras de implantação do
empreendimento, compreende o corte raso de árvores, arbustos e ervas e inclui a derrubada, a remoção e o transporte
de todo o material vegetal existente na área. Desta forma, pode ocasionar efeitos negativos temporários ou
permanentes sobre a fauna nativa, como a lesão e/ou morte de indivíduos, com diminuição da riqueza local e alterações
ecológicas entre as comunidades faunísticas. Além disso, dependendo da escala em que ocorre a supressão, a
capacidade limitada de deslocamento de muitas espécies impede que estas alcancem áreas seguras, aumentando os
riscos de acidentes.

Como a área de intervenção projetada consiste de uma faixa restrita, a supressão de ambientes naturais, ainda que
descaracterizados, se dará sempre parcialmente, restando frações remanescentes para afugentamento e deslocamento
da fauna, minimizando a necessidade de ação direta de captura e translocação, o que reduz a possibilidade de injúrias
aos indivíduos, em decorrência de manuseio e transporte, e garantindo sua manutenção no ambiente com o qual está
familiarizado.

Mesmo considerando-se a baixa qualidade ambiental dos remanescentes nativos interceptados e a baixa presença de
espécies com mobilidade reduzida (pequenos mamíferos não voadores, anfíbios e répteis), é fundamental o
acompanhamento técnico das atividades de supressão de vegetação nativa, por profissional habilitado e capacitado,
visando reduzir o potencial de danos à fauna, incluindo, assim, a necessidade de transporte de indivíduos para
tratamento veterinário e posterior soltura.

Quadro 27: Classificação do impacto “Lesão e morte de indivíduos da fauna”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Baixa 1

Magnitude Pequena 1

GRAU DE IMPACTO MUITO FRACO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Realização da supressão de vegetação de forma controlada e unidirecional, possibilitando a migração induzida
da fauna para a fração remanescente;

 Orientação do traçado para a maior proximidade possível com os núcleos urbanos e sobreposição com áreas
de borda dos remanescentes nativos interceptados;

 Orientação da equipe de trabalho para sensibilização, alinhamento, conhecimento e controle dos riscos no
contato com a fauna silvestre;

 Execução de vistorias prévias em todas as áreas destinadas à supressão, com o objetivo de identificar a
presença de ninhos, árvores ocas e covas no intuito de proteger os abrigos utilizados pela fauna;

 Retirada do sub-bosque (descapoeiramento), previamente à remoção dos indivíduos arbóreos, visando facilitar
as operações de corte e redução dos riscos de acidentes durante as atividades de supressão e contribuir para
o afugentamento natural da fauna devido à intensa movimentação e emissão de ruídos no local;

 Proibição do uso de fogo, herbicidas ou assemelhados para a limpeza das áreas;
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 Acompanhamento das atividades de supressão, em tempo integral, pela equipe técnica, para a realização do
afugentamento, resgate quando necessário e avaliação de riscos da frente de supressão para a fauna e
trabalhadores envolvidos.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes planos e programas ambientais:

 Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna;
 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção;

o Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura Vegetal;
 Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos de Fauna;
 Programa de Educação Ambiental.

B.6 Perda de cobertura vegetal

A perda de cobertura vegetal ocorrerá na fase de implantação do empreendimento em função da atividade de
supressão da vegetação. Para realização das obras é necessária a remoção da cobertura vegetal e limpeza das áreas
situadas na faixa de domínio, bem como nas áreas destinadas à implantação dos canteiros de obras, áreas de apoio,
áreas de empréstimos e bota-fora.

Este impacto acarretará o aumento do risco da perda de variabilidade genética pela redução de populações; aumento
do risco da perda de indivíduos que são classificados como raros ou ameaçados; interferências na fauna com a redução
e fragmentação de habitats; perda de áreas de preservação e alteração da paisagem.

Para a instalação do Contorno Norte de Curitiba, a previsão de intervenção é de aproximadamente 30ha de vegetação
nativa em estágio médio de regeneração e 10ha de vegetação nativa em estágio avançado de regeneração. Quanto a
avaliação das espécies que apresentam sensibilidade quanto à preservação, não foram identificadas espécies
endêmicas e foram identificadas 4 espécies imunes ao corte ou ameaçadas de extinção (Araucária, Xaxim, Canela
Imbúia e Cedro).

Para este impacto, a sua magnitude foi atribuída considerando as áreas de supressão de vegetação para este
empreendimento e o estágio de conservação destas áreas. Os principais atributos deste impacto estão relacionados a
sua probabilidade de ocorrência e irreversibilidade. Sua ocorrência está condicionada a temporalidade de implantação
do empreendimento sendo caracterizado conforme os critérios do quadro que segue.

Quadro 28: Classificação do impacto “Perda de cobertura vegetal”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Permanente 3

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Grande 3

GRAU DE IMPACTO MUITO FORTE

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Instalar canteiros e áreas de apoio em locais que não demandem a supressão de vegetação arbórea e
espécies imunes ao corte;

 Evitar abrir novos caminhos de serviço, utilizando, sempre que possível, acessos já existentes;
 Na abertura dos caminhos, desmatar a área apenas o estritamente necessário;
 Recuperar a área, fechando o caminho para evitar futuras invasões das áreas passíveis de acesso;
 Recuperar a faixa de mata ciliar, atualmente bastante degradada, com espécies nativas.
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Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes planos e programas ambientais:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção;

o Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura Vegetal;
 Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamento de Fauna.

B.7 Perda de habitat da fauna

Conforme já exposto, a matriz na qual se insere o empreendimento contempla a presença de parcos remanescentes
nativos, sob forte pressão antrópica e altamente fragmentados. Os corpos d’água, por estarem inseridos numa região
periurbana ou urbana, estão bastante degradados e alterados de sua condição original, com disposição de lixo e esgoto
cloacal sem tratamento e extensos trechos com ausência de mata ciliar.

A realização da supressão de vegetação, a terraplenagem com execução de corte e aterro e a implantação de
drenagens e obras de arte irão acarretar na supressão de habitats naturais para a fauna, em que pese a forte pressão
antrópica a que estão sujeitos e o alto grau de descaracterização de sua condição original.

Ainda, cabe destacar que o diagnóstico de fauna, que teve duas campanhas realizadas até este momento, não
detectou a presença de áreas sensíveis, com mínima capacidade de suporte para populações viáveis de espécies com
maior exigência ecológica. Mesmo a detecção de presença de espécies ameaçadas se deu nos remanescentes ao
norte do traçado. A presença destas em fragmentos de menor porte ou com estrutura precária, sobretudo na ADA
projetada ou a sul desta, junto à zona urbana, pode ocorrer, mas apenas em função da possibilidade de forrageio
eventual, pois estes remanescentes não se configuram em locais importantes para a manutenção destas populações.

Os principais atributos deste impacto estão relacionados à sua probabilidade de ocorrência e irreversibilidade, podendo
ser minimizados de acordo com os procedimentos executivos a serem utilizados durante as obras de implantação do
empreendimento.

Quadro 29: Classificação do impacto “Perda de habitat da fauna”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Permanente 3

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Pequena 1

GRAU DE IMPACTO FORTE

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Realização da supressão de vegetação de forma controlada, visando o menor impacto possível sobre os
fragmentos afetados;

 Orientação do traçado para a maior proximidade possível com os núcleos urbanos e sobreposição com áreas
de borda dos remanescentes nativos interceptados;

 Realização do plantio compensatório, sempre que possível, ao norte do traçado, promovendo a conexão entre
remanescentes e priorizando a recomposição de APPs;

 Implantação de obras de arte para transposição de corpos d’água com a menor intervenção sobre as APPs e,
quando possível, mantendo a conexão e a cobertura vegetal sob o dispositivo de drenagem;

 Implantação de obras de arte para transposição de corpos d’água com a manutenção, na medida do possível,
das características de fluxo, solo e estrutura das margens;
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 Implantação de dispositivos de travessia para a fauna, caso recomendados pelo diagnóstico (parecer
conclusivo após a realização das quatro campanhas).

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes planos e programas ambientais:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção;

o Subprograma de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos;
o Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura Vegetal;

 Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos de Fauna;
 Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna;
 Programa de Educação Ambiental.

B.8 Perturbação e afugentamento da fauna

O diagnóstico de fauna, que teve apenas duas das quatro campanhas previstas realizadas até o momento, indica a
ocorrência, na AID de fauna terrestre (anfíbios, répteis e mamíferos) bastante empobrecida e, composta, sobretudo, por
espécies generalistas e de ampla distribuição, em razão do alto grau de isolamento dos remanescentes presentes. A
presença, principalmente, de cinturões residenciais e industriais adjacentes aos remanescentes florestais tornam
impraticável a realização de ações que promovam a conexão entre fragmentos e a formação de corredores ecológicos.

A fauna alada (abelhas nativas e aves) tiveram registro de espécies sensíveis e ameaçadas pela sua capacidade de
transpor, com relativa facilidade, as barreiras existentes para a fauna terrestre. De toda forma, dada a baixa capacidade
de suporte dos remanescentes próximos à zona urbana e que serão interceptados pela ADA, estes grupos os utilizam,
sobretudo, para forrageamento.

Assim, nenhum remanescente interceptado pela ADA, dadas as pressões antrópicas do entorno e as intervenções que
sofrem (incursões humanas, de cães e de gatos para caça, supressão para avanço da urbanização, ruído e
iluminamento intenso, entre outros) tem condições de suportar populações viáveis de espécies ambientalmente
sensíveis.

O principal atributo deste impacto está relacionado à sua probabilidade de ocorrência, podendo ser minimizado de
acordo com os procedimentos executivos a serem utilizados durante as obras de implantação do empreendimento. A
classificação do impacto, segundo os critérios estabelecidos, está apresentado no quadro que segue.

Quadro 30: Classificação do impacto “Perturbação e afugentamento da fauna”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Pequena 1

GRAU DE IMPACTO FRACO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Realização da supressão de vegetação de forma controlada, visando o menor impacto possível sobre os
fragmentos afetados;

 Orientação do traçado para a maior proximidade possível com os núcleos urbanos e sobreposição com áreas
de borda dos remanescentes nativos interceptados;

 Implantação de obras de arte para transposição de corpos d’água com a menor intervenção sobre as APPs e,
quando possível, mantendo a conexão e a cobertura vegetal sob o dispositivo de drenagem;
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 Implantação de obras de arte para transposição de corpos d’água com a manutenção, na medida do possível,
das características de fluxo, solo e estrutura das margens;

 Implantação de dispositivos de travessia para a fauna, caso recomendados pelo diagnóstico (parecer
conclusivo após a realização das quatro campanhas).

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes planos e programas ambientais:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção;

o Subprograma de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos;
o Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura Vegetal;

 Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos de Fauna;
 Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna;
 Programa de Educação Ambiental.

B.9 Pressão sobre áreas naturais

Este impacto poderá ocorrer na fase de operação do empreendimento, tendo em vista o potencial de que a implantação
da rodovia venha a contribuir para o crescimento da ocupação na região e modificação das formas de uso do solo e
valorização imobiliária.

A atração de população em função da geração de emprego e renda pode acarretar em uma pressão sobre as áreas
naturais, quando um contigente de população mais carente acaba se instalando e construindo suas habitações de
maneira informal nestas áreas, por não usufruir de capacidade econômica de entrar no mercado habitacional formal.

Além disso, é comum que com a melhoria na infraestrutura viária muitas empresas venham a se instalar na região e
contribuindo com a pressão sobre as áreas naturais de maneira indireta, através do crescimento econômico e
consequentemente populacional ou até mesmo de forma direta, com a implantação das suas dependências físicas
próximas as áreas naturais. Com relação ao Contorno Norte de Curitiba chama-se atenção para a sua proximidade com
a APA do Iraí.

Para este impacto, a sua magnitude foi atribuída considerando as áreas naturais presentes na área de estudo que
podem sofrer com a implantação da rodovia. Os principais atributos deste impacto estão relacionados a sua
probabilidade de ocorrência. Sua ocorrência está condicionada a temporalidade de operação do empreendimento sendo
caracterizado conforme os critérios do quadro que segue.

Quadro 31: Classificação do impacto “Pressão sobre áreas naturais”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Indireto I

Duração Permanente 3

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Baixa 1

Magnitude Pequena 1

GRAU DE IMPACTO FRACO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes planos e programas ambientais:

 Plano Ambiental de Construção;
o Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura Vegetal;
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 Programa de Educação Ambiental;
 Programa de Comunicação Social.

6.4.2.3. Impactos sobre Meio Socioeconômico

Com relação ao meio socioeconômico, foram identificados 33 (trinta e três) impactos potenciais a partir das fases de
planejamento, implantação e operação da rodovia, podendo o mesmo impacto ocorrer em mais de uma fase. A seguir
são descritos os impactos levantados.

S.1 Alterações nas relações sociais

A alteração nas relações sociais é um impacto que ocorrerá em função da segregação de áreas de ocupação humana.

Quando da implantação do Contorno, áreas tanto urbanas quanto rurais serão segmentadas, permanecendo separadas
fisicamente pela estrutura da rodovia. Esta barreira física dificultará relações de convivência e vizinhança anteriormente
existentes, que para se manter obrigarão a travessia da nova via, destinada ao tráfego pesado de cargas. Mesmo a
conexão viária entre os dois lados da nova via dependerão de acessos específicos, por meio de passagens inferiores, o
que poderá demandar deslocamentos maiores do que aqueles anteriormente realizados.

Quanto a este impacto é importante considerar o risco de alteração nas relações sociais e de tradicionalidade da
localidade da Colônia Faria, que corresponde à comunidade tradicional italiana no município de Colombo/PR
(pertencente à ADA), que sofrerá impacto direto com a rodovia segregando a comunidade. Essa configuração coloca
em risco a manutenção dos laços comunitários que fortalecem essa comunidade.

O próprio provimento de serviços públicos tais como transporte coletivo tende a ser impactado, demandando a
alteração de linhas e trajetos. Tais impactos incidirão tanto na comunidade do entorno, quanto na organização do poder
público do município para reorganização dos serviços.

Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada no quadro que segue.

Quadro 32: Classificação do impacto “Alterações nas relações sociais”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Permanente 3

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Grande 3

GRAU DE IMPACTO MUTO FORTE

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Implantar passagens segura entre as comunidades, de forma a permitir fluxo de pedestres e veículos;
 Medidas para mitigar estes impactos devem ser discutidas e amplamente acordadas diretamente com as

comunidades e prefeitura municipal.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes programas:

 Programa de Comunicação Social;
 Programa de Desapropriação;
 Programa de Monitoramento Socioeconômico da População Afetada pelo Empreendimento.
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S.2 Aumento da taxa de incidência de doenças

Este impacto poderá ocorrer durante a fase de implantação do empreendimento associado ao afluxo e presença de
trabalhadores de outras regiões e Estados vinculados às obras na região, possibilitando o surgimento de ocorrências de
doenças endêmicas, aumento das ocorrências de doenças sexualmente transmissíveis e aumento da taxa de
transmissão do Coronavírus.

No caso em questão, considerando que existe uma expectativa de que o maior contingente de mão-de-obra seja
oriundo da própria região e com o avanço da vacinação, estima-se que o impacto associado ao coronavírus e as
demais doenças seja de baixa relevância.

De todo modo, o mesmo não deve ser desconsiderado, sendo importante a previsão de medidas de controle da saúde
dos trabalhadores, por parte do empreendedor, e medidas de esclarecimento à população diretamente afetada, quanto
à prevenção de doenças.

Para este impacto, a sua magnitude foi atribuída considerando a situação do município da AID, em relação a
infraestrutura hospitalar. Os principais atributos deste impacto estão relacionados a sua probabilidade de ocorrência, a
qual depende das medidas de controle de saúde adotadas pelo empreendedor. Sua ocorrência está condicionada a
temporalidade de implantação do empreendimento sendo caracterizado conforme o quadro que segue.

Quadro 33: Classificação do impacto “Aumento da taxa de incidência de doenças”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Baixa 1

Magnitude Pequena 1

GRAU DE IMPACTO MUITO FRACO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Realização de exames médicos admissionais e periódicos e observação rigorosa das normas de saúde e
segurança no trabalho por parte das construtoras;

 Orientação dos trabalhadores na área de saúde preventiva.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes programas:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção

o Subprograma de Capacitação dos Trabalhadores.
 Programa de Comunicação Social;
 Programa de Educação Ambiental.

S.3 Aumento das receitas públicas

O aumento das receitas públicas é um impacto econômico positivo da fase de instalação e operação do
empreendimento. Para a fase de implantação, em virtude da necessidade da aquisição de diversos materiais, insumos
e equipamentos, além da contratação de mão de obra. Por meio desse novo aporte de investimentos na região, os
diversos setores da economia, como por exemplo, o comércio em geral, são também beneficiados gerando assim
aumento na arrecadação. Para a fase de operação também haverá o incremento nas receitas públicas associadas a
tributação ao município pela operação deste novo trecho e também pela prestação de serviços diversos.
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Essas necessidades implicarão no aumento da arrecadação tributária, tanto em nível local quanto regional. Neste
processo, existe espaço para o beneficiamento das 3 esferas governamentais, visto que o maior volume de transações
na economia representa aumento da arrecadação de tributos para os seus diversos setores.

Os incrementos na receita, podem ocorrer por meio da arrecadação via prestação de serviços (ISS), circulação de
mercadorias (ICMS), Imposto de Renda (IR), além de taxas referentes a licenças para construção, resultando, assim,
em aumento de receitas municipais, estaduais e federais.

Para este impacto, a sua magnitude foi atribuída considerando o incentivo à economia local. Os principais atributos
deste impacto estão relacionados a sua probabilidade de ocorrência. Sua ocorrência está condicionada a temporalidade
de implantação do empreendimento sendo caracterizado conforme os critérios apresentados a seguir.

Quadro 34: Classificação do impacto “Aumento das receitas públicas” para a fase de implantação.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Positivo +

Influência Indireto I

Duração Temporário 1

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Média 3

Magnitude Média 3

GRAU DE IMPACTO MODERADO

Quadro 34: Classificação do impacto “Aumento das receitas públicas” para a fase de operação.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Positivo +

Influência Indireto I

Duração Temporário 3

Reversibilidade Reversível 3

Abrangência Local 2

Probabilidade de ocorrência Média 3

Magnitude Média 3

GRAU DE IMPACTO MUITO FORTE

MEDIDAS RECOMENDADAS:

Para potencialização deste impacto é sugerido a execução do Programa de Comunicação Social.

S.4 Contribuição científica a partir dos resultados dos estudos

Este impacto, de natureza positiva, poderá ocorrer na fase de planejamento do empreendimento, com a conclusão dos
estudos ambientais e sua disponibilização para a comunidade. O levantamento de dados primários e secundários do
meio biótico, físico e socioeconômico resultam em um volume de informações sobre estes aspectos para a região,
podendo contribuir com a elaboração de outros projetos e estudos.

Para este impacto, a sua magnitude foi atribuída considerando a relevância do estudo para a região do
empreendimento. Os principais atributos deste impacto estão relacionados a sua duração, tendo em vista que os dados
presentes no estudo poderão subsidiar estudos futuros. Sua ocorrência está condicionada a temporalidade de
planejamento do empreendimento sendo caracterizado conforme os atributos do impacto, apresentados a seguir.
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Quadro 35: Classificação do impacto “Contribuição científica a partir dos resultados dos estudos”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Positivo +

Influência Direto D

Duração Permanente 3

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Regional 2

Probabilidade de ocorrência Baixa 1

Magnitude Pequena 1

GRAU DE IMPACTO FRACO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Disponibilização do EIA/RIMA conforme as diretrizes do IAT.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução do Programa de Comunicação Social.

S.5 Dano ao patrimônio arqueológico, histórico e cultural

O dano ao patrimônio arqueológico, histórico e cultural poderá ocorrer durante a fase de instalação, no período de obras
diretamente associado às intervenções físicas na área. No momento em que se realiza a terraplenagem, limpeza das
áreas e remoção da vegetação e camadas do solo, necessárias à instalação do empreendimento e suas áreas de apoio,
poderão ser danificados vestígios arqueológicos não identificados na ADA na fase preliminar de estudo.

Apesar de não terem sido identificados sítios arqueológicos na ADA do empreendimento; constatou-se a presença de 6
(seis) sítios arqueológicos mapeados no município de Colombo, portanto, na AID.

Além disso, registra-se a presença de 2 (dois) bens edificados tombados na AID do empreendimento. Um deles,
tombado em nível estadual – Residência da Rodovia da Uva – está localizado a 3,5 km da ADA; enquanto o outro,
tombado em nível municipal – Igreja Nossa Senhora da Saúde – está localizado a 390 metros da ADA. Ainda, registra-
se a preocupação com os bens imateriais, sendo relevante neste caso o dialeto Talian, falado na comunidade de
Colônia Faria, que será diretamente afetada pela implantação do traçado atual do Contorno Norte de Curitiba.

Desse modo, conclui-se que a Igreja Nossa Senhora da Saúde e o Talian, considerados como elementos de referência
histórica e cultural para a comunidade de Colônia Faria podem sofrer impactos diretos em decorrência da implantação
do empreendimento, visto que a implantação do traçado atual da faixa de domínio do Contorno Norte de Curitiba pode
gerar impactos negativos à organização social, cultural, econômica e territorial da Comunidade, resultando, a médio e
longo prazo, na desestruturação de suas práticas tradicionais, às quais os bens mencionados estão diretamente
vinculados.

Diante disso, embora a área não tenha apresentado registros arqueológicos nessa fase, é necessário considerar os
riscos de que, eventualmente o empreendimento possa impactar elementos do patrimônio arqueológico durante a fase
de implantação, e, especialmente os riscos quanto à desestruturação cultural e danos à edificações históricas presentes
na AID. Para este impacto, a sua magnitude foi atribuída considerando o potencial arqueológico e histórico da área do
empreendimento. Os principais atributos deste impacto estão relacionados à sua probabilidade de ocorrência. Sua
ocorrência está condicionada a temporalidade de implantação do empreendimento sendo caracterizado conforme o
quadro que segue.
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Quadro 36: Classificação do impacto “Dano ao patrimônio arqueológico, histórico e cultural”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo +

Influência Direto D

Duração Permanente 3

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Média 2

Magnitude Grande 3

GRAU DE IMPACTO MODERADO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Orientação dos trabalhadores quanto à possibilidade de ocorrência de vestígios arqueológicos e conduta para
o caso de evidências;

 Proceder às recomendações do IPHAN conforme enquadramento do empreendimento (Nível III);
 Ações de Educação Patrimonial.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução do Programa de Gestão Ambiental e Programas que vierem a ser exigidos pelo
IPHAN.

S.6 Danos à saúde dos trabalhadores

Este impacto poderá ocorrer durante a fase de instalação do empreendimento e está relacionado à exposição dos
trabalhadores da obra aos ruídos e emissões de gases, poeira e materiais particulados provenientes da movimentação
do maquinário e dos veículos que circularão pela área. As diversas atividades inerentes à implantação do CNC
implicam na utilização de máquinas e equipamentos que produzem ruídos e emissão de gases e poeira, particularmente
na movimentação dos materiais.

De acordo com os estudos realizados durante o diagnóstico, pode-se afirmar que os níveis de ruído e emissões
atmosféricas atuais na área do empreendimento serão alterados. Além dos ruídos e materiais particulados e gases o
trabalho com a construção civil pode gerar danos à saúde por eventual acidentes com os trabalhadores, por isso a
importância de executar os serviços com atendimento das normas de segurança.

Desta forma, os principais atributos deste impacto estão relacionados a sua probabilidade de ocorrência, podendo ser
minimizados de acordo com medidas preventivas de segurança adotadas e a utilização de EPIs. Sua ocorrência está
condicionada a temporalidade de implantação e operação do empreendimento, considerando a manutenção da rodovia,
sendo caracterizado conforme o quadro que segue.

Quadro 37: Classificação do impacto “Danos à saúde dos trabalhadores”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Baixa 1

Magnitude Média 2

GRAU DE IMPACTO MUITO FRACO
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MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Apoiar as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPAs, analisando suas sugestões e
implementando-as sempre que possível.

 Exigir o uso contínuo dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs tais como, capacetes e roupas
apropriadas.

 Estar atento para a sinalização de orientação aos usuários, determinação de áreas de acesso restrito e suas
implicações em termos de medidas de segurança adicionais.

 Promover campanhas de alerta aos trabalhadores sobre riscos inerentes a determinado tipo de atividade,
campanhas de motivação para redução de acidentes etc.

 Atentar para a Norma Reguladora que especifica os limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente
nos ambientes ou postos de trabalho, onde estabelece 85 dB(A) como limite inicial de preocupação, caso
ultrapasse, os trabalhadores deverão utilizar proteção adequada. Se possível, disponibilizar aos funcionários,
instalados nos alojamentos dos canteiros de obras, equipamentos de lazer, os quais geram efeitos positivos
sobre as condições físicas e psíquicas do homem, tendo em vista a condição de confinamento a que estes
ficam submetidos.

 Instalar sanitários para os trabalhadores (ex. sanitário químico).

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes Planos e Programas Ambientais:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção;

o Subprograma de Capacitação dos Trabalhadores;
 Programa de Gerenciamento de Riscos;
 Plano de Ação de Emergência;
 Programa de Comunicação Social;
 Programa de Educação Ambiental.

S.7 Deterioração da infraestrutura viária e acessos

Este impacto poderá ocorrer durante a fase de implantação do empreendimento em função do aumento da pressão
sobre a infraestrutura viária local causada pela geração de tráfego de máquinas e equipamentos. As formas de
ocorrência deste impacto estão relacionadas as atividades de instalação e operação de canteiros de obras,
terraplenagem, implantação de drenagens, OAC e OAE, pavimentação e desmobilização.

A realização das obras do Contorno Norte de Curitiba resultará em grande movimentação diária de máquinas e veículos
pesados, principalmente associados ao transporte de materiais do tipo solo, areia e rocha. Considerando que as obras
serão realizadas, próximo a áreas urbanas, vias marginais da rodovia e locais de acesso com baixa capacidade de
tráfego, estreitas e não pavimentadas; o aumento da demanda de tráfego nas mesmas representará um impacto
negativo significativo. Na questão dos acessos, há que se considerar o impacto nos deslocamentos junto da Colônia
Faria, a qual será interceptada pela rodovia e já apresenta características rurais, que se configura, geralmente, em
terrenos grandes e edificações mais espaçadas, onde a rodovia poderá representar um obstáculo ao acesso à
determinadas propriedades.

Para este impacto, a sua magnitude foi atribuída considerando a capacidade das vias marginais e acessos dos trechos
impactados pelo empreendimento. Os principais atributos deste impacto estão relacionados a sua probabilidade de
ocorrência. Sua ocorrência está condicionada a temporalidade de implantação do empreendimento sendo caracterizado
conforme o quadro que segue.

Quadro 38: Classificação do impacto “Deterioração da infraestrutura viária e acessos”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo +

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Reversível 1
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CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Média 2

GRAU DE IMPACTO MODERADO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Quando necessário, realizar adequações na infraestrutura local, visando mitigar o conflito de tráfego
relacionado ao aumento de máquinas e veículos associados às obras.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes programas:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção;

o Subprograma de Segurança Viária e de Mitigação das Interferências no Sistema Viário Municipal;
o Subprograma de Desmobilização das Obras e Retiradas de Quaisquer Estruturas/Resíduos.

S.8 Dinamização da economia regional

A dinamização da economia de uma região ocorre em consequência do desenvolvimento em diferentes setores. Neste
sentido o Contorno Norte de Curitiba é um componente fundamental de infraestrutura para a região pois, com sua
implantação fomentará a atração de novos investimentos.

Este impacto poderá ocorrer em função da operação da rodovia, tendo em vista que o empreendimento resultará em
melhorias nas condições de tráfego, segregando o fluxo viário de longo curso do fluxo local, facilitando assim, o
escoamento de produção da região, favorecendo a logística de transporte e consequentemente o desenvolvimento
econômico.

Desta forma, espera-se que o desenvolvimento da economia ocorra com o aumento da atratividade regional,
especialmente em decorrência da instalação de novas indústrias que tendo infraestrutura de transportes disponível e
eficiente tenderão a vir instalar-se na região. Este também é um reflexo positivo na arrecadação municipal de tributos.

Para este impacto, a sua magnitude foi atribuída avaliando as formas de contribuição do empreendimento na economia
da região. Os principais atributos deste impacto estão relacionados a sua abrangência, tendo em vista que este impacto
influenciará toda a região. Sua ocorrência está condicionada a temporalidade de operação do empreendimento sendo
caracterizado conforme os critérios do quadro que segue.

Quadro 39: Classificação do impacto “Dinamização da economia regional”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Positivo +

Influência Direto D

Duração Permanente 3

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Média 2

Magnitude Média 2

GRAU DE IMPACTO MODERADO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

Como medida de potencialização deste impacto é sugerida a execução do Programa de Comunicação Social.
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S.9 Especulação imobiliária

Este impacto ocorrerá ao longo de toda a vida útil do empreendimento, desde seu planejamento e divulgação, até sua
operação.

A especulação imobiliária é um fenômeno de mercado que ocorre hoje na Região Metropolitana de Curitiba,
direcionando os vetores da ocupação urbana para a região do entorno do município. Nesse sentido, os especuladores
do mercado imobiliário se valerão do fato de que a grande maioria dos atores sociais dispõe de informações
assimétricas e incompletas e tenderão e vender a imagem de que toda a região será beneficiada com a nova via do
ponto de vista de sua utilização como acesso e facilitação do tráfego. A especulação imobiliária em torno da
implantação das obras será um dos elementos indutores do incremento da ocupação na região. A proximidade da
rodovia tende a valorizar os terrenos próximos do eixo e desfavorecer as comunidades de menor poder aquisitivo,
resultando no deslocamento dessa população.

Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada no quadro que segue.

Quadro 40: Classificação do impacto “Especulação imobiliária”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Indireto I

Duração Permanente 3

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Média 3

GRAU DE IMPACTO FORTE

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Apoio a prefeitura de Curitiba e Colombo no disciplinamento do sistema viário e o uso e ocupação do solo no
entorno da rodovia, levando também em consideração a Área de Influência Direta, em função do
desenvolvimento acarretado pela melhoria das condições de acessibilidade promovida pelo Contorno no
trecho considerado;

 Necessidade de preservar a funcionalidade do Contorno Norte de Curitiba, adequando e disciplinando o atual
quadro de uso e ocupação do solo às alterações e potencialidades introduzidas pelo empreendimento,
estabelecendo atividades compatíveis e compatibilizando as legislações municipais sob a visão sistêmica do
problema;

 Recuperação e revitalização das matas ciliares.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes programas:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção;

o Subprograma de Segurança Viária e de Mitigação das Interferências no Sistema Viário Municipal;
o Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura Vegetal;

 Programa de Comunicação Social.

S.10 Geração de conflitos de uso e de ocupação do solo

A implantação de uma nova via resulta em alterações dos padrões de uso e ocupação dos solos e este é um dos
impactos mais frequentemente associado a empreendimentos rodoviários. Um dos efeitos desta alteração dos padrões
é a geração de conflitos de uso e ocupação, seja pela modificação do tipo de atividade que historicamente é
desenvolvido em determinada área ou região, seja pela incompatibilidade dos novos usos em relação à vocação natural
das áreas ou em relação a limites legais pré-estabelecidos.
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No caso do Contorno Norte de Curitiba, como conflitos potenciais destaca-se o incremento de ocupação urbana na
região, em áreas predominantemente rurais, inclusive com riscos de ocupação de áreas de preservação permanente
como já se verifica atualmente nos três municípios. Além do risco de fragmentação e ocupação da Colônia Faria, que se
configura em uma comunidade tradicional, a proposta de implantação da rodovia nesta localidade já tem gerado alguns
conflitos de uso e ocupação do solo, tendo esta comunidade, por vezes, se manifestado contrária à atual projeção da
rodovia, apoiando-se nos riscos que essa intervenção representa à manutenção da comunidade.

Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada no quadro que segue.

Quadro 41: Classificação do impacto “Geração de conflitos de uso e de ocupação do solo”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Indireto I

Duração Permanente 3

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Média 2

GRAU DE IMPACTO MODERADO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Apoio técnico a prefeitura municipal para adequação do Plano Diretor e ordenamento no entorno do Contorno,
com ênfase especial nas áreas inserida na Colônia Faria e APA do Iraí;

 Informação a Comunidade sobre o Empreendimento.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes programas:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Programa de Comunicação Social.

S.11 Geração de emprego e renda

Este impacto deverá ocorrer durante a fase de implantação do empreendimento em decorrência da contratação de
mão-de-obra diretamente vinculada a ele e devido ao aumento da demanda nos estabelecimentos comerciais e de
serviços em nível local.

A possibilidade de ocorrência deste impacto se inicia no planejamento da obra e nos serviços preliminares da
implantação do empreendimento, quando as ações de mobilização (contratação de mão-de-obra) levarão à criação de
postos de trabalho com impacto mais relacionado à economia local no entorno imediato das obras.

A geração de emprego e renda também resulta em um incremento da massa salarial que repercutirá em maior consumo
de bens e serviços nas localidades impactadas, afetando positivamente o comércio e a arrecadação de tributos.

Para este impacto, a sua magnitude foi atribuída considerando as oportunidades de empregos relativas as obras de
duplicação do empreendimento e sua duração. Os principais atributos deste impacto estão relacionados a sua
probabilidade de ocorrência. Sua ocorrência está condicionada a temporalidade de implantação do empreendimento
sendo caracterizado conforme os atributos do impacto apresentados a seguir.
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Quadro 42: Classificação do impacto “Geração de emprego e renda”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Positivo +

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Grande 3

GRAU DE IMPACTO MODERADO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Ações de divulgação da oferta de postos de trabalho;
 Recomendação às construtoras para maximização da contratação local de mão-de-obra afim de ser evitado o

afluxo desnecessário de trabalhadores de outras regiões;
 Ampla divulgação local das oportunidades de emprego.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes programas:

 Programa de Comunicação Social;
 Plano Ambiental de Construção;

o Subprograma de Capacitação dos Trabalhadores.

S.12 Geração de expectativas em relação à desapropriação

Este impacto já ocorre hoje, sendo identificado durante a realização dos trabalhos em campo, e deverá ocorrer durante
toda a fase de planejamento e discussão do empreendimento. Tal impacto se materializa na ansiedade dos moradores
da região quanto à incerteza se serão ou não afetados diretamente pelas obras e se serão indenizados e compensados.

São dois os principais aspectos relacionados à geração de expectativas relacionadas à desapropriação. Durante a
realização dos estudos, seja o presente Estudo de Impacto, sejam os estudos de engenharia e de desapropriação, tem
havido grande mobilização de parte da população do entorno no sentido de criticar o atual traçado proposto para o
Contorno Norte de Curitiba, sendo que essa mobilização é legítima, tendo em vista que o Contorno irá alterar a
configuração do uso e ocupação do solo, o que resultará em setores/atores tanto beneficiados pela proposta, quanto
prejudicados pela mesma. Nesse ensejo se destaca a população da Colônia Faria, que pertence à ADA e corresponde
a uma comunidade tradicional italiana de Colombo/PR.

O segundo aspecto a ser destacado no que diz respeito à geração de expectativas na fase de planejamento e
discussão do empreendimento diz respeito à criação de expectativas junto à população diretamente afetada no que diz
respeito à necessidade de desapropriação de propriedades e edificações até o momento não confirmadas. Esse
impacto ganha relevância tendo em vista o risco de intervenção em edificações históricas da Colônia Faria e a geração
de expectativas dessa população frente ao risco de intervenção em patrimônio que representam sua tradição.

Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada no quadro que segue.

Quadro 43: Classificação do impacto “Geração e expectativas em relação à desapropriação”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Irreversível 3
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CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Grande 3

GRAU DE IMPACTO FORTE

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Informação a Comunidade do Empreendimento;
 Informar sobre a importância do empreendimento e esclarecer dúvidas;
 Deverá ser realizado ações específicas as comunidade situadas na área Diretamente Afetada, pois terão seu

cotidiano modificado durante a fase de obras e operação;
 Negociação participativa e descentralizada de todas as medidas ambientais.
 O início da execução da obra será divulgado com antecedência à população adjacente;
 Pesquisa de opinião pública antes do início das obras;
 Procedimentos legais para Criação do Decreto de Utilidade Pública.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução do Programa de Comunicação Social.

S.13 Geração e expectativas em relação ao empreendimento

A implantação de qualquer empreendimento gera expectativas adversas, e mobiliza a população local. Tais
expectativas são ainda maiores quando da ausência de informações a respeito das características do empreendimento
e dos impactos decorrentes de sua construção e funcionamento. A implantação do empreendimento é um planejamento
antigo, iniciada na década de 1970, momento em que iniciaram-se as expectativas e em relação ao empreendimento,
não somente em nível pessoal, mas também em nível de planejamento municipal, afetando diretamente os
direcionamentos de uso e ocupação do solo e de empreendimentos.

Com a divulgação da proposta de implantação do Contorno Norte de Curitiba, com o início da elaboração do projeto de
engenharia e com o início das atividades dos técnicos para a realização de estudos preliminares para o licenciamento
ambiental estas expectativas podem ser potencializadas.

Este impacto está relacionado principalmente a ansiedade dos moradores da região quanto à incerteza se serão ou não
afetados diretamente pelas obras e se serão indenizados e compensados, bem como dos moradores que não desejam
o trânsito de veículos próximo a suas residências e a alteração de acesso ao comércio local, além dos moradores que
não concordam com a intervenção na sua localidade, como é o caso da Colônia Faria.

Para verificar as impressões e expectativas a respeito das obras do CNC foi realizada pesquisa socioeconômica junto à
comunidade da ADA objetivando extrair informações junto à população que ocupa a faixa de domínio do
empreendimento prevista no projeto de engenharia (realizada entre 12 e 17/03/2020).

Em campo foi possível constatar que a maior parte dos moradores da ADA que participaram das entrevistas é a favor
ao empreendimento. Daqueles que são contrários ao empreendimento, a maior parte dos moradores são da Colônia
Faria, comunidade tradicional impactada pelo empreendimento. É importante mencionar que traçado rodoviário,
semelhante ao traçado objeto deste EIA, consta no Plano Diretor do município de Colombo, também inserido no bairro
Colônia Faria. Não somente inserido sobre a Colônia Faria, em trecho semelhante, há a inserção sobre uma UC (APA
do Iraí). Portanto as expectativas desse grupo de moradores, e dos moradores em geral, são antigas.

Para este impacto, a sua magnitude foi atribuída considerando as percepções que a população local possui em relação
a implantação do empreendimento. Os principais atributos deste impacto estão relacionados a sua probabilidade de
ocorrência. Sua ocorrência está condicionada a temporalidade de planejamento do empreendimento sendo
caracterizado conforme aos principais atributos do impacto apresentados a seguir.
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Quadro 44: Classificação do impacto “Geração e expectativas em relação ao empreendimento”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Grande 3

GRAU DE IMPACTO FORTE

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Informar sobre a importância do empreendimento e esclarecer dúvidas;
 Deverá ser realizado ações específicas nas comunidade situadas na ADA, pois terão seu cotidiano modificado

durante a fase de obras e operação;
 Negociação participativa e descentralizada de todas as medidas ambientais;
 Pesquisa de opinião pública antes do início das obras.
 Divulgação prévia de cronogramas de execução, com indicação da previsão de datas para conclusão das

principais etapas de cada trecho;
 Divulgação prévia de planos de desvios provisórios, com indicação da duração prevista da interrupção em

cada caso;
 Divulgação prévia de eventuais interrupções no fornecimento de serviços públicos;
 Realizar reuniões informativas com lideranças formais e informais das comunidades afetadas, bem como

levantar possíveis demandas relacionadas ao empreendimento;
 Divulgar quais são os critérios para cadastramento e contratação de mão-de-obra local, o local para inscrição e

registro dos candidatos a emprego;
 Reuniões específicas com o poder público para divulgação do empreendimento e busca de alianças

institucionais.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução do Programa de Comunicação Social.

S.14 Incentivo à economia local

O incentivo à economia local ocorrerá na fase de implantação do empreendimento, haja vista a necessidade de
realização de atividades que demandam aquisição de bens, insumos e serviços e a geração de postos de trabalhos
como o recrutamento da mão-de-obra, instalação e operação dos canteiros de obras, atividades de terraplenagem,
implantação de drenagens e obras de artes, pavimentação e obras complementares.

Este impacto está relacionado tanto às ações de implantação do canteiro de obras e demais atividades que demandam
a obtenção de material construtivo, como a mobilização da mão-de-obra.

Os setores beneficiados pelo aumento da circulação de renda da população serão os setores de alimentação
(lanchonetes, refeições industriais e restaurantes; serviços pessoais, como barbeiros/cabeleireiros e outros),
hospedagem (pousadas e hotéis) e estabelecimentos comerciais, principalmente de vestuário, calçados e objetos de
uso pessoal. Ainda, a necessidade de aquisição de material construtivo pode favorecer o aquecimento desse tipo de
comércio na região.
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Para este impacto, a sua magnitude foi atribuída considerando os setores econômicos que poderão ser potencializados
com o empreendimento. Os principais atributos deste impacto estão relacionados a sua probabilidade de ocorrência.
Sua ocorrência está condicionada a temporalidade de implantação do empreendimento sendo caracterizado conforme o
quadro que segue.

Quadro 45: Classificação do impacto “Incentivo à economia local”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Positivo +

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Média 2

GRAU DE IMPACTO MODERADO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Privilegiar a contratação de trabalhadores, produtos e serviços locais, fazendo com que seja maximizada a
arrecadação de tributos na área de influência direta do empreendimento;

 Facilitar a divulgação de oportunidades através de ferramenta de comunicação direta com a comunidade.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução do Programa de Comunicação Social.

S.15 Incômodo à população

As interferências no cotidiano da população se manifestarão de formas diferenciadas a partir da fase de implantação do
empreendimento, com a instalação do canteiro de obras e áreas de apoio, movimentação e operação das máquinas e
equipamentos, implantação de drenagens, OAC e OAE até o final das obras com a pavimentação do Contorno. As
atividades inerentes as obras de implantação do CNC implicarão no aumento de tráfego nas vias locais em decorrência
do deslocamento de veículos pesados para transporte de material, emissão de ruídos, gases de combustão e material
particulado, assim como a necessidade de realizar desvios e/ou interdição de algumas vias de acesso ou trechos
temporariamente.

Tais interferências tendem a ser incômodas, principalmente aos moradores, tendo em vista a proximidade do traçado
com áreas urbanas e ocupadas. A alteração das rotinas de deslocamento da população usuária das vias interrompidas
pelas obras representa um impacto que deve ser considerado. Além disso, alguns acessos as propriedades e
comércios poderão ser parcialmente restritos em alguns períodos durante as obras. Os incômodos tendem a ser
significativos na Colônia Faria, considerando que esta comunidade pertence à ADA e tem características notoriamente
rurais, sem tráfego intenso e pouco ruidosa.

Para este impacto, a sua magnitude foi atribuída considerando as percepções que a população local possui em relação
a implantação do empreendimento. Os principais atributos deste impacto estão relacionados a sua probabilidade de
ocorrência. Sua ocorrência está condicionada a temporalidade de implantação e operação do empreendimento, uma
vez que passará a existir tráfego de veículos no local, sendo o impacto caracterizado conforme o quadro que segue.

Quadro 46: Classificação do impacto “Incômodo à população”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Temporário 1
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CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Grande 3

GRAU DE IMPACTO MODERADO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Planejamento das obras;
 As possíveis interdições das vias públicas (parcial ou total) deverão ser realizadas de maneira adequada,

utilizando cavaletes de advertência, cones de sinalização, telas de material plástico, sinalização refletiva (tinta
fluorescente) e sinalização luminosa;

 As sinalizações deverão ser diurnas e noturnas;
 Divulgação prévia de planos de desvios provisórios, com indicação da duração prevista da interrupção em

cada caso;
 Respeitar os limites de emissão de ruídos, de acordo com os locais e horários;
 Controlar a manutenção de máquinas, veículos e equipamentos para manter boas condições de operação

visando provocar o menor ruído possível;
 Umectação das áreas de movimentação e controle de velocidade em toda área do empreendimento.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes programas:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção;

o Subprograma de Capacitação dos Trabalhadores;
o Subprograma de Desmobilização das Obras e Retiradas de Quaisquer Estruturas/Resíduos.
o Subprograma de Segurança Viária e de Mitigação das Interferências no Sistema Viário Municipal;

 Programa de Educação Ambiental;
 Programa de Comunicação Social.

S.16 Interferência em casa histórica na comunidade tradicional Colônia Faria

Próximo à estaca 125 do traçado da alternativa 1 do Contorno Norte de Curitiba foi registrada no diagnóstico do
patrimônio histórico a presença de uma casa histórica, denominada no diagnóstico como Casa Histórica.

Trata-se de uma edificação em alvenaria erigida há aproximadamente 70 anos pelo pai da Sra. Gema Gueno. Após a
construção dessa casa, outras construções foram sendo edificadas ao redor, paulatinamente, constituindo o sítio atual,
com área de armazenamento, criação de animais, plantação de hortaliças para o consumo, dentre outras benfeitorias.
Desde que veio morar no local, o pai de dona Gema Gueno produzia vinho em uma adega localizada no porão da casa,
a partir de uvas plantadas nos terrenos adjacentes. Ainda hoje o porão conserva algumas ferramentas e utensílios
utilizados no preparo da bebida, que são guardados com carinho pela família como lembrança de um tempo marcante
em sua história.

Com a instalação do empreendimento, estas edificações deverão ser suprimidas, causando um impacto direto na vida e
na memória de seus moradores. A esse respeito, ressalta-se a preocupação externada pelos moradores, que afirmam
que a remoção do local onde moram não causa temor somente pelos bens materiais, mas também pela ligação que têm
com a comunidade e com a terra onde passaram grande parte da vida.

Além da Casa Histórica 3, foram apontados, no diagnóstico do patrimônio histórico, outros elementos na paisagem que
se constituem como suportes materiais das memórias coletivas, que fortalecem o sentimento de identidade, de fazer
parte de uma história comunitária que é dinâmica mas que mantêm fortes laços com sua tradição.

Exemplo disso é a Casa Histórica 2, a qual se configura em uma edificação a aproximadamente 90 m do projeto de
traçado da rodovia, o que a coloca em risco de impacto direto devido tanto às mobilizações para a instalação da rodovia
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quanto durante sua operação, potencialmente comprometendo sua estrutura e o ambiente do seu entorno. Também o
cemitério, a menos de 500 metros do local, onde é celebrado o Dia de Finados como uma confraternização local
tradicional, com almoço e presença dos moradores e pessoas que vem à cidade visitar seus entes queridos. Nesse
sentido, o cemitério é tido como um lugar importante da cultura local, tornando-se o mote da visitação do Dia de
Finados.

Como se verifica, todos esses são locais que colaboram na construção e manutenção da memória local e o
compartilhamento dessas memórias entre os interlocutores é bastante forte. É evidente a ligação da comunidade local
com o território como um forte traço característico de sua organização social.

Diante disso, este impacto é considerado negativo, ocorrendo desde a fase de instalação, de grande magnitude e não
mitigável e não compensável. A avaliação do impactos de acordo com os atributos indicados na metodologia está
apresentada no quadro que segue.

Quadro 47: Classificação do impacto “Interferência em casa histórica na comunidade tradicional Colônia Faria”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Permanente 3

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Grande 3

GRAU DE IMPACTO MUITO FORTE

MEDIDAS RECOMENDADAS:

Por ser considerado um impacto não mitigável e não compensável, frente às expectativas externalizadas pela
comunidade afetada, não se evidenciam medidas a serem implementadas. Por ser uma intervenção pontual,
recomenda-se para a fase de LI que o projeto executivo apresente alternativa que não intervenha na edificação
histórica.

S.17 Interferência em comunidade tradicional

Cerca de 3 quilômetros do traçado do Contorno Norte de Curitiba tem interferência com a Comunidade Colônia Faria,
cuja identidade italiana de ocupação do território, juntamente com indicações culturais, material e imaterial, remete à
uma tradicionalidade, já autodeclarada pela própria comunidade.

Como resultados do levantamento de campo, registra-se a identificação dos moradores da Colônia Presidente Faria
como comunidade tradicional, não somente pelos elementos materiais, mas pela imbricação entre a apropriação
cultural e simbólica do espaço, que é fruto de uma trajetória histórica em comum e da manutenção, reprodução e
reelaboração de tradições que lhes dá identidade.

Quanto ao empreendimento, é unânime a opinião de que a implantação do Contorno Norte de Curitiba é importante
para o desenvolvimento regional e para a infraestrutura de transportes. No entanto, o atual traçado proposto em projeto
intercepta a comunidade ao meio, gerando um impacto bastante grande e forte no cotidiano e na sociabilidade local.

Independente da intervenção física, destacam-se também como pontos negativos e potencializadores deste impacto a
poluição sonora, visual e atmosférica eventualmente trazidas pelo aumento do fluxo de veículos, bem como as
mudanças que serão ocasionadas na paisagem, tendo em vista que a comunidade se constitui e se orgulha de ser uma
área que apresenta características rurais entre aglomerações urbanas.

No que diz respeito aos aspectos materiais, cabe ressaltar que uma expressiva área da comunidade, notadamente sua
parte central, onde ficam a Igreja Matriz Nossa Senhora da Saúde, o Bosque da Igreja, o cemitério local e a antiga
escola (hoje sede da AMICI) fica situada há menos de 500 m do projeto de traçado do empreendimento, portanto em
sua AID. Conforme se indicou acima, estes lugares não devem ser considerados apenas em sua constituição material,
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mas sim associados com seu uso e as manifestações culturais que ali ocorrem, como as celebrações e os eventos
comunitários.

Diante disso, este impacto é considerado negativo, ocorrendo desde a fase de instalação até a operação, de grande
magnitude e não mitigável e não compensável. A avaliação do impactos de acordo com os atributos indicados na
metodologia está apresentada no quadro que segue.

Quadro 48: Classificação do impacto “Interferência em comunidade tradicional”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Permanente 3

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Grande 3

GRAU DE IMPACTO MUITO FORTE

MEDIDAS RECOMENDADAS:

Por ser considerado um impacto não mitigável e não compensável, frente às expectativas externalizadas pela
comunidade afetada, não se evidenciam medidas a serem implementadas.

S.18 Interferência na tradição italiana - Circuito Italiano

A instalação do empreendimento com o traçado intervindo na localidade da Colônia Faria também prejudica o Circuito
Italiano de Turismo Rural, uma opção de turismo rural na Região Metropolitana de Curitiba, com pontos de visitação na
Colônia Faria. Este trajeto do passeio foi criado em 1999 para mostrar a trajetória dos imigrantes italianos no município,
com opções de lazer, cultura, história e gastronomia.

Neste caso, o traçado afeta, não só o modo de vida local e sua coesão enquanto comunidade tradicional, como a
atividade do turismo na região, na medida em que a implantação do empreendimento transpassaria o território da
comunidade, potencialmente trazendo, como consequências, ruídos e movimentações de pessoas e equipamentos no
local, que acabam por não atrair os turistas e, além disso, descaracterizam o aspecto tranquilo e rural do lugar.

Além disso, a implantação da rodovia pode fomentar a ida de estabelecimentos de diversas características para a
região e provocar a especulação imobiliária dos terrenos lindeiros, comprometendo, dessa forma, a maneira tradicional
como a comunidade organiza o seu território, o que é diretamente refletido no ambiente local e na sua organização
sociocultural., assim como no turismo.

Diante disso, este impacto é considerado negativo, ocorrendo desde a fase de instalação até a operação, de grande
magnitude e não mitigável e não compensável. A avaliação do impactos de acordo com os atributos indicados na
metodologia está apresentada no quadro que segue.

Quadro 49: Classificação do impacto “Interferência na tradição italiana - Circuito Italiano”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Permanente 3

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Regional 2

Probabilidade de ocorrência Alta 3
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Magnitude Grande 3

GRAU DE IMPACTO MUITO FORTE

MEDIDAS RECOMENDADAS:

Por ser considerado um impacto não mitigável e não compensável, frente às expectativas externalizadas pela
comunidade afetada, não se evidenciam medidas a serem implementadas.

S.19 Interferência em redes de energia e abastecimento de água

A interferência em redes de energia e abastecimento de água poderá ocorrer durante a fase de implantação do
empreendimento tendo em vista a possibilidade de que as obras de limpeza dos terrenos, terraplenagem e construção
de fundações da ponte e acessos venham a interferir nas redes locais de água ou de distribuição de energia elétrica.

A proximidade do traçado com áreas ocupadas e urbanas, havendo no entorno uma subestação de energia, direciona
para a possibilidade concreta de que ocorram interferências nas redes de fornecimento de energia, água e esgotamento
sanitário. No caso da rede de energia elétrica as interferências são mais visíveis e a remoção e realocação do
posteamento e da rede são realizados mediante apresentação e aprovação de projeto junto à empresa de fornecimento
de energia. Neste caso as interferências, se ocorrerem, devem ser planejadas e realizadas mediante comunicação
prévia aos usuários.

No caso das redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitários, deverá ocorrer da mesma forma.
As empresas devem ser comunicadas previamente.

Para este impacto, a sua magnitude foi atribuída considerando os trechos do empreendimento que interceptarão redes
de energia e pontos de captação de água. Os principais atributos deste impacto estão relacionados a sua probabilidade
de ocorrência. Sua ocorrência está condicionada a temporalidade de implantação do empreendimento sendo
caracterizado conforme o quadro que segue.

Quadro 50: Classificação do impacto “Interferência em redes de energia e abastecimento de água”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Pequena 1

GRAU DE IMPACTO FRACO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Nos locais interceptados pelo empreendimento com interferência na rede de energia elétrica, abastecimento de
água, gasoduto ou telefonia, a Construtora deverá entrar em contato direto com a concessionária, analisar o
nível de interferência necessário e realizar os procedimentos para que a comunidade não fique desabastecida
dessas infraestruturas.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes Planos e Programas Ambientais:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção;

o Subprograma de Desmobilização das Obras e Retiradas de Quaisquer Estruturas/Resíduos;
 Programa de Comunicação Social.



76

S.20 Interrupção ou alteração de acessos a propriedades estabelecimentos comerciais e

equipamentos sociais

A interrupção ou alteração de acessos às propriedades, estabelecimentos comerciais e equipamentos sociais poderá
ocorrer a partir do início das atividades relacionadas à implantação do empreendimento, com a instalação e operação
de canteiros de obra e áreas de apoio e a exploração de áreas de empréstimo, até a execução das obras civis
propriamente ditas. No caso do empreendimento em questão tal interferência tende a ser significativa tendo em vista a
execução das obras em áreas urbanas.

Este impacto ocorrerá durante todo o período de obras devido à necessidade de utilização das vias de acesso locais
para movimentação de máquinas e veículos destinados às obras. Destaca-se no caso de uma obra rodoviária a
ocorrência de grande movimentação de materiais (solo e areia) para conformação dos taludes de aterro, grande
movimentação de materiais oriundos de cortes e movimentação de rocha britada para as etapas de pavimentação.

Na fase de operação, a proposta do projeto é que haja a preservação das vias locais públicas através de passagens em
desnível. Contudo o fechamento ou alteração de acessos privados às propriedades é uma das consequências após a
implantação da rodovia. Entretanto, este aspecto poderá dificultar os acessos as áreas fora da faixa de domínio até
então acessíveis.

Para este impacto, a sua magnitude foi atribuída considerando os trechos interceptados pelo empreendimento. Os
principais atributos deste impacto estão relacionados a sua probabilidade de ocorrência. Sua ocorrência está
condicionada a temporalidade de implantação e operação do empreendimento sendo caracterizado conforme os
critérios do quadro que segue.

Quadro 51: Classificação do impacto “Interrupção ou alteração de acessos a propriedades estabelecimentos comerciais e
equipamentos sociais” - Instalação.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Média 2

GRAU DE IMPACTO MODERADO

Quadro 52: Classificação do impacto “Interrupção ou alteração de acessos a propriedades estabelecimentos comerciais e
equipamentos sociais” - Operação.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Permanente 3

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Baixa 1

Magnitude Média 2

GRAU DE IMPACTO FRACO
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MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Sinalização provisória em fase de obras;
 Sinalização de orientação, indicando a localização de instalações provisórias, vias de circulação de veículos de

terceiros dentro da obra;
 Sinalização de tráfego, especificamente em desvios provisórios e vias locais utilizadas por veículos a serviços

das obras;
 Sinalização de advertência, delimitando as áreas de restrição para o pessoal não diretamente envolvido na

operação de equipamentos e/ou execução de serviços;
 Sinalização de divulgação, indicando novos acessos durante a operação da rodovia.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes Planos e Programas Ambientais:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção;

o Subprograma de Segurança Viária e de Mitigação das Interferências no Sistema Viário Municipal;
 Programa de Comunicação Social.

S.21 Intrusão visual

Na fase de instalação do empreendimento a intrusão visual ocorrerá em função da movimentação de máquinas e
veículos pesados, gradual modificação do solo com a instalação do empreendimento e avanço das obras e recortes do
terreno.

Este impacto também deve ocorrer na fase de operação do empreendimento pela existência da infraestrutura
propriamente dita, principalmente nos trechos onde existiam áreas de referência cênica e predominância de paisagens
naturais ou rurais. Nesse sentido chama-se atenção para a localidade tradicional Colônia Faria, onde a Rodovia
passará, que tem características rurais.

Para este impacto, a sua magnitude foi atribuída considerando as áreas impactadas pelo empreendimento. Os
principais atributos deste impacto estão relacionados a sua probabilidade de ocorrência. Sua ocorrência está
condicionada a temporalidade de operação do empreendimento sendo caracterizado conforme os critérios
apresentados no quadro que segue.

Quadro 53: Classificação do impacto “Intrusão visual” - Instalação.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Grande 3

GRAU DE IMPACTO MODERADO

Quadro 54: Classificação do impacto “Intrusão visual” - Operação.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Permanente 3

Reversibilidade Irreversível 3
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CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Grande 3

GRAU DE IMPACTO MUITO FORTE

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Recuperação de paisagens degradadas;
 Revegetação da faixa de domínio através dos diferentes estratos arbóreo, arbustivo e herbáceo nativos.

Para a localidade de Colônia Faria o impacto é não mitigável e não compensável, tendo em vista o posicionamento da
comunidade em relação ao empreendimento.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes Planos e Programas Ambientais:

 Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura Vegetal;
 Programa de Desapropriação;
 Plano Ambiental de Construção;
 Programa de Plantio Compensatório;
 Programa de Comunicação Social.

S.22 Melhorias na mobilidade e acessibilidade

A melhoria na mobilidade e acessibilidade deve ocorrer na fase de operação do empreendimento, devido ao projeto
proposto para implantação do Contorno Norte de Curitiba, principalmente quanto ao acesso ao município.

A infraestrutura básica e a provisão eficiente de serviços de infraestrutura são elementos de coesão espacial,
econômica e social, uma vez que ampliam a mobilidade dentro do território e a acessibilidade a bens e serviços
fundamentais à produção, contribuindo para melhoria da qualidade de vida.

Para este impacto, a sua magnitude foi atribuída considerando as alterações necessárias para a operação da rodovia.
Os principais atributos deste impacto estão relacionados a sua probabilidade de ocorrência. Sua ocorrência está
condicionada a temporalidade de operação do empreendimento sendo caracterizado conforme os critérios do quadro
que segue.

Quadro 55: Classificação do impacto “Melhorias na mobilidade e acessibilidade”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Positivo +

Influência Direto D

Duração Permanente 3

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Grande 3

GRAU DE IMPACTO MUITO FORTE

MEDIDAS RECOMENDADAS:

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e
monitoramento ambiental, é sugerido a execução do Programa de Comunicação Social.
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S.23 Modificação nos padrões de uso e ocupação do solo

Modificações nos padrões de uso e de ocupação do solo poderão ocorrer na fase de operação devido a modificação
das formas de uso do solo, tendo em vista o potencial que este tipo de empreendimento tem de promover alterações
substanciais neste aspecto.

O efeito desta alteração dos padrões poderá ser gerado a partir da modificação do tipo de atividade que historicamente
é desenvolvido em determinada área ou região, seja pela incompatibilidade dos novos usos em relação à vocação
natural das áreas ou em relação a limites legais pré-estabelecidos.

No caso das obras do Contorno Norte de Curitiba (CNC), aponta-se conflitos de uso, especialmente com o uso e padrão
e ocupação da localidade da Colônia Faria, conforme relatado em outros impactos, considerando a tradicionalidade do
local e o seu uso rural. Também o diagnóstico socioeconômico permitiu identificar o conflito de uso com Unidade de
Conservação (UC); Zonas de Uso Diversificado 1, 2 e 3 (ZUD 1, 2 e 3); e Zona de Uso Predominantemente Industrial
(ZUPI).

Como mencionado anteriormente, o traçado do CNC está previsto no planejamento municipal, constando no Plano
Diretor de Colombo/PR. No planejamento municipal, o traçado nesse segmento margeia a ZUPI 2 e a ZUD 1. Já no
projeto da Autopista Régis Bittencourt, o traçado se desenvolve apenas na ZUPI 2 no segmento citado. Verificasse
assim que não haverá interferência em zoneamentos diferentes daqueles previstos no planejamento municipal do CNC.
No entanto, dentre os zoneamentos que terão a implantação do CNC, para caráter de preservação de fauna e flora,
destaca-se a ZCVS III (Zona de Conservação da Vida Silvestre III), cuja área apresenta agrupamentos arbóreos
importantes à biota, incluindo áreas de/para reflorestamento que podem ser objeto de manejo florestal.

Por fim, comparando os traçados, entre o que é previsto em planejamento municipal e o projeto objeto deste EIA,
desenvolvido pela Autopista Régis Bittencourt, percebe-se que o atual projeto contemplará uma instalação que prioriza
a menor interferência em áreas ocupadas com edificações, o que tende a promover o menor número de
desapropriações, porém uma maior interferência em áreas com vegetação nativa, cursos d’água e áreas de
preservação permanente, o que direciona para a modificação dos padrões de uso do solo.

Para este impacto, a sua magnitude foi atribuída considerando as classes de uso e ocupação do solo das áreas que
serão interceptadas pelo empreendimento. Os principais atributos deste impacto estão relacionados a sua probabilidade
de ocorrência. Sua ocorrência está condicionada a temporalidade de operação do empreendimento sendo caracterizado
conforme os critérios apresentados no quadro que segue.

Quadro 56: Classificação do impacto “Modificação nos padrões de uso e ocupação do solo”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Permanente 3

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Grande 3

GRAU DE IMPACTO MUITO FORTE

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Apoio técnico as prefeituras municipais a adequação do Plano Diretor e ordenamento no entorno do Contorno
Norte de Curitiba;

 Informar a Comunidade sobre o traçado do Empreendimento.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução do Programa de Comunicação Social.
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S.24 Ocorrência de acidentes com moradores e usuários da rodovia

A ocorrência de acidentes com moradores e usuários da rodovia poderá ocorrer durante a fase de implantação e
operação. As atividades de implantação relacionadas ao aumento de tráfego de veículos e maquinários, como
implantação de canteiros de obras e áreas de apoio, terraplenagem, obras de drenagem e pavimentação, podem levar
a este impacto.

Durante a fase de obras, tendo em vista que se trata de uma obra em trecho urbano, o aumento do tráfego de máquinas
e veículos pesados nas vias de acesso locais, em geral de baixa capacidade, ocorrerá aumento dos riscos de
ocorrência de acidentes.

Já na fase de operação, os riscos de ocorrência de acidentes estão relacionados com o tráfego de veículos leves e
pesados.

Os principais atributos deste impacto estão relacionados a sua probabilidade de ocorrência, podendo ser minimizados
de acordo com os procedimentos executivos a serem utilizados durante as obras de implantação do empreendimento,
bem como a segurança viária durante a operação rodoviária. Sua ocorrência está condicionada a temporalidade de
implantação e operação do empreendimento sendo caracterizado conforme os critérios do quadro que segue.

Quadro 57: Classificação do impacto “Ocorrência de acidentes com moradores e usuários da rodovia”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Média 2

Magnitude Grande 3

GRAU DE IMPACTO FRACO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Todas as áreas deverão apresentar sinalização noturna e diurna adequada durante toda fase de obras, a fim
de evitar possíveis acidentes com usuários da área afetada, especialmente o tráfego de carros que não
pertencem à empresa;

 Nenhum serviço deve ser iniciado sem que a sinalização correspondente esteja implantada;
 Estabelecer limite de velocidade máxima compatível com a via;
 Manter condições de tráfego em ambos os sentidos, ainda que com restrição do número de faixas de tráfego

para cada sentido;
 Implantar estruturas para travessia de pedestres e ciclistas.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes Planos e Programas Ambientais:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção;

o Subprograma de Segurança Viária e de Mitigação das Interferências no Sistema Viário Municipal;
 Plano de Ação de Emergência.

S.25 Ocorrência de acidentes de trabalho

Este impacto poderá ocorrer na fase de implantação do empreendimento relacionados as atividades de supressão da
vegetação, implantação e operação dos canteiros de obras, terraplenagem, implantação de drenagens e OAC e OAE,
pavimentação e desmobilização.
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Os riscos operacionais e ocupacionais são referentes ao manejo de máquinas, equipamentos e ferramentas,
instalações elétricas, uso de veículos automotores e outros. Entretanto, a ocorrência de acidentes durante a instalação
do empreendimento pode ser minimizada mediante a adoção de medidas preventivas de segurança.

Os principais atributos deste impacto estão relacionados a sua relevância, podendo ser minimizados de acordo com
medidas preventivas de segurança adotadas. Sua ocorrência está condicionada a temporalidade desde o planejamento,
com as atividades de sondagem, implantação e operação do empreendimento, considerando a necessidade de
manutenção da rodovia, sendo caracterizado conforme o quadro que segue.

Quadro 58: Classificação do impacto “Sobrecarga na infraestrutura e nos serviços públicos”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Baixa 1

Magnitude Grande 3

GRAU DE IMPACTO FRACO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Estabelecer em cláusula contratual com as empreiteiras selecionadas o atendimento as normas de segurança
do trabalho vigentes, como a apresentação o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e do
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO;

 Implantação de um Plano de Atendimento à Emergência para atendimento a acidentes;
 Treinamento da mão-de-obra quanto ás normas de segurança.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes Planos e Programas Ambientais:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção;

o Subprograma de Capacitação dos Trabalhadores;
 Programa de Gerenciamento de Riscos;
 Plano de Ação de Emergência;
 Programa de Comunicação Social;
 Programa de Educação Ambiental.

S.26 Ocorrência de danos patrimoniais

A ocorrência de danos patrimoniais poderá acontecer na fase de implantação das obras, vinculado às atividades que
geram vibrações. Este impacto está diretamente relacionado às atividades de terraplenagem, desmonte de rochas e
implantação das obras de arte especiais.

As etapas de terraplenagem, construção de tais obras de arte especiais e pavimentação envolvem a implantação de
trechos elevados com necessidade de compactação através de rolo compressor e no caso das obras de arte a
fundação dos mesmos demanda o uso de bate-estacas para fixação dos pilares.
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Por conta das obras ocorrerem muito próximo às residências e estabelecimentos comerciais, essas poderão vir a ser
impactadas pelas vibrações oriundas das obras. Existindo o risco de que as vibrações provoquem rachaduras e trincas
em paredes, calçadas, telhados, vidraças, etc. Tais danos, se ocorrerem, deverão ser reparados pelo empreendedor.

Chama-se atenção para a presença de 2 (dois) bens edificados tombados na AID do empreendimento. Um deles,
tombado em nível estadual – Residência da Rodovia da Uva – está localizado a 3,5 km da ADA; enquanto o outro,
tombado em nível municipal – Igreja Nossa Senhora da Saúde – está localizado a 390 metros da ADA, conforme
apresentado no impacto de “Dano ao patrimônio arqueológico, histórico e cultural”.

Quanto aos danos físicos, além desses bens tombados, foram identificadas edificações históricas na Colônia Faria, as
quais apresentam características relacionadas à tradicionalidade daquela localidade. Destas edificações, uma localiza-
se próximo ao empreendimento (90 metros), pertencendo à AID e sob risco de danificação, e outra está localizada na
ADA, devendo ser removida para implantação do empreendimento..

Os principais atributos deste impacto estão relacionados a sua probabilidade de ocorrência, podendo ser minimizados
de acordo com os procedimentos executivos a serem utilizados durante as obras de implantação e operação do
empreendimento, considerando a necessidade de manutenção da rodovia. Sua ocorrência está condicionada a
temporalidade de implantação do empreendimento sendo caracterizado conforme o quadro que segue.

Quadro 59: Classificação do impacto “Ocorrência de danos patrimoniais”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Média 2

GRAU DE IMPACTO MODERADO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Identificar e registrar todas as construções existentes na área diretamente afetada pelas obras de implantação
de passagens inferiores e superiores. Vistoriar as edificações antes do início das obras com o objetivo de
avaliar a situação atual dessas construções. Deverá ser realizado um relatório de vistoria com registro
fotográfico da edificação e que deverá conter a assinatura do proprietário do imóvel.

 Realizar monitoramento periódico em todas as edificações cadastradas durante a implantação das passagens
inferiores e superiores. Áreas poderão ser incluídas dependendo do detalhamento do Projeto Executivo;

 Caso seja identificado algum tipo de dano à alguma edificação, o qual não foi apresentado na avaliação do
imóvel anterior às obras, deverão ser adotadas medidas com o intuito de mitigar os prejuízos causados.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes Planos e Programas Ambientais:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Plano Ambiental de Construção;
 Programa de Gerenciamento de Riscos;
 Programa de Comunicação Social.

S.27 Perda de emprego e renda

A perda de emprego e renda deverá ocorrer no término da fase de implantação do empreendimento em função da
finalização das obras e desmobilização do canteiro e áreas de apoio, levando ao fechamento de postos de trabalho e
dispensa da mão de obra. A redução dos empregos afetará a circulação de renda na economia local. Em consequência
também poderá ocorrer a redução de empregos indiretos, bem como na arrecadação de tributos e impostos.
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O grupo mais afetado será o de trabalhadores locais contratados para as atividades de construção civil, havendo a
necessidade de reinserção no mercado de trabalho.

Para este impacto, a sua magnitude foi atribuída considerando o efeito da desmobilização da mão-de-obra contratada
durante o empreendimento. Os principais atributos deste impacto estão relacionados a sua probabilidade de ocorrência,
tendo em vista que é inevitável o fechamento de postos de trabalho ao final das obras. Sua ocorrência está
condicionada a temporalidade de operação do empreendimento sendo caracterizado conforme os critérios
apresentados a seguir.

Quadro 60: Classificação do impacto “Perda de emprego e renda”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Permanente 3

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Média 2

GRAU DE IMPACTO FORTE

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Orientar os trabalhadores quanto aos prazos das contratações.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes Planos e Programas Ambientais:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Programa de Comunicação Social.

S.28 Perda de locais de referência cênica

Este impacto poderá ocorrer na fase de implantação do empreendimento em função da supressão da vegetação,
principalmente nos trechos onde existiam áreas com predominância de paisagens naturais ou rurais ou ainda pela
desapropriação e demolição de edificações de referência para comunidade.

O caso mais relevante é da Colônia Faria, que se situa no município de Colombo/PR e é composta por propriedades
rurais, paisagens naturais e edificações com referências cênicas e históricas para a população, além de oferecer risco a
alguns bens históricos. A implantação do empreendimento e sua operação representarão um impacto visual neste local,
com grande modificação do padrão atual.

Para este impacto, a sua magnitude foi atribuída considerando as áreas impactadas pelo empreendimento. Os
principais atributos deste impacto estão relacionados a sua probabilidade de ocorrência. Sua ocorrência está
condicionada a temporalidade de implantação do empreendimento sendo caracterizado conforme os critérios
apresentados a seguir.

Quadro 61: Classificação do impacto “Perda de locais de referência cênica”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Permanente 3

Reversibilidade Irreversível 3
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CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Grande 3

GRAU DE IMPACTO MUITO FORTE

MEDIDAS RECOMENDADAS:

Por ser considerado um impacto não mitigável e não compensável, não se evidenciam medidas a serem implementadas.

S.29 Redução de acidentes de trânsito

Este impacto está relacionado à melhoria das condições do tráfego de passagem em função da implantação do
Contorno Norte de Curitiba (CNC). A redução de acidentes de trânsito deve ocorrer na fase de operação da rodovia.

Atualmente as condições de tráfego para o acesso à Curitiba/PR em nível da fluidez do tráfego, e riscos de acidentes
envolvendo tanto usuários, são preocupantes

Os acidentes são em grande parte ocasionados pela intensidade do tráfego no trecho de acesso ao município, com o
movimento pesado de cargas. Com a implantação do CNC estima-se que ocorra a segregação do tráfego local dos
usuários de longa distância, reduzindo o volume e gravidade dos acidentes que ocorrem nos cruzamentos da rodovia.

Para este impacto, a sua magnitude foi atribuída considerando as alterações necessárias para a operação da rodovia
visando a segurança dos usuários. Os principais atributos deste impacto estão relacionados a sua probabilidade de
ocorrência. Sua ocorrência está condicionada a temporalidade de operação do empreendimento sendo caracterizado
conforme os critérios do quadro que segue.

Quadro 62: Classificação do impacto “Redução de acidentes de trânsito”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Positivo +

Influência Direto D

Duração Permanente 3

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Média 2

Magnitude Média 2

GRAU DE IMPACTO MODERADO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução do Programa de Comunicação Social.

S.30 Redução dos custos de transporte

Este impacto de natureza positiva deve ocorrer na fase de operação do empreendimento, devido ao projeto proposto
para a implantação do Contorno Norte de Curitiba (CNC), que proporcionará maior fluidez e segurança aos usuários.

Além disso, a implantação do CNC propiciará melhores condições no tráfego, tanto para os veículos de longo curso,
quanto para os veículos integrantes do tráfego local, reduzindo os custos operacionais no transporte de carga e
reduzindo a emissão de gases poluentes.

Para este impacto, a sua magnitude foi atribuída considerando as alterações necessárias para a operação da rodovia.
Os principais atributos deste impacto estão relacionados a sua probabilidade de ocorrência. Sua ocorrência está
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condicionada a temporalidade de operação do empreendimento sendo caracterizado conforme os critérios do quadro
que segue.

Quadro 63: Classificação do impacto “Redução dos custos de transporte”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Positivo +

Influência Direto D

Duração Permanente 3

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Local 2

Probabilidade de ocorrência Média 3

Magnitude Média 2

GRAU DE IMPACTO MUITO FORTE

MEDIDAS RECOMENDADAS:

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução do Programa de Comunicação Social.

S.31 Retração da economia local

Este impacto ocorrerá na fase de operação do empreendimento em função da finalização das obras e desmobilização
do canteiro e áreas de apoio, levando ao fechamento de postos de trabalho e dispensa da mão de obra. Esta ação
acarretará a retração da economia local tendo em vista a diminuição da circulação econômica, principalmente nos
setores de alimentação, hospedagem, vestuários e serviços da construção civil.

Para este impacto, a sua magnitude foi atribuída considerando os setores econômicos que poderão ser prejudicados
com a finalização das obras. Os principais atributos deste impacto estão relacionados a sua probabilidade de ocorrência.
Sua ocorrência está condicionada a temporalidade de operação do empreendimento sendo caracterizado conforme os
critérios apresentados a seguir.

Quadro 64: Classificação do impacto “Retração da economia local”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Permanente 3

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Média 2

GRAU DE IMPACTO FORTE

MEDIDAS RECOMENDADAS:

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução do Programa de Comunicação Social.
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S.32 Sobrecarga na infraestrutura e nos serviços públicos

A sobrecarga na infraestrutura e nos serviços públicos poderá ocorrer na fase de implantação em função do aumento
na demanda pelos serviços locais, dando ênfase a demanda pelos serviços públicos.

Este impacto poderá ser decorrente da atração de trabalhadores em função da mobilização para as obras durante as
atividades de implantação da rodovia. Neste sentido a infraestrutura social e de serviços públicos existentes poderá ser
sobrecarregada. Entre os serviços destacam-se a pressão sobre a saúde, segurança, abastecimento de água,
esgotamento sanitário, coleta de resíduos e energia elétrica.

Apesar da área de influência (AID) ser atendida satisfatoriamente com abastecimento de água (97,08%), tratamento de
esgoto (56.848 unidades atendidas), coleta de resíduos sólidos (99,4%) e energia elétrica, cabe salientar que, em
função da Pandemia da COVID-19, conforme abordado no diagnóstico socioeconômico, as estruturas de saúde podem
sofrer uma pressão extra a prazo indeterminado. Este fator é alheio aos impactos do empreendimento, mas podem
relacionar-se com o caso de trabalhadores das obras necessitarem de atendimento médico, visto que não se pode ter
certeza de que novos surtos pandêmicos não ocorrerão.

Para este impacto, a sua magnitude foi atribuída considerando a situação dos municípios em relação a infraestrutura
básica e de serviços. Os principais atributos deste impacto estão relacionados a sua probabilidade de ocorrência. Sua
ocorrência está condicionada a temporalidade de implantação e operação do empreendimento, considerando-se as
atividades de manutenção da rodovia, sendo caracterizado conforme o quadro que segue.

Quadro 65: Classificação do impacto “Sobrecarga na infraestrutura e nos serviços públicos”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Negativo -

Influência Direto D

Duração Temporário 1

Reversibilidade Reversível 1

Abrangência Local 1

Probabilidade de ocorrência Baixa 1

Magnitude Pequena 1

GRAU DE IMPACTO MUITO FRACO

MEDIDAS RECOMENDADAS:

 Manter programas de saúde para o quadro de funcionários, ressaltando a sua importância como ação de
prevenção.

Como medidas mitigadoras do impacto, que considera atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento
ambiental, é sugerido a execução dos seguintes programas:

 Programa de Gestão Ambiental;
 Programa de Comunicação Social;
 Plano Ambiental de Construção

o Subprograma de Capacitação dos Trabalhadores.

S.33 Valorização imobiliária

A valorização imobiliária poderá ocorrer na fase de operação do empreendimento, tendo em vista que a especulação
imobiliária, com consequente valorização das áreas é frequentemente associada à implantação e melhoria de vias de
acesso e a modificação das formas de uso do solo na ADA e AID.

Este impacto está diretamente relacionado à tendência de crescimento nos trechos de implantação do CNC. Nessa
região existirá uma tendência à valorização do preço da terra, podendo proporcionar maior e mais rápido crescimento
da ocupação. Essa dinâmica coloca em risco a manutenção da Colônia Faria, uma vez que a valorização imobiliária
tende a favorecer o deslocamento da população local.
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Para este impacto, a sua magnitude foi atribuída considerando as percepções da população local, bem como do
mercado imobiliário, em relação a possibilidade de valorização imobiliária. Os principais atributos deste impacto estão
relacionados a sua abrangência, que poderá extrapolar a área de influência direta. Sua ocorrência está condicionada a
temporalidade de operação do empreendimento sendo caracterizado conforme os critérios do quadro que segue.

Quadro 66: Classificação do impacto “Valorização imobiliária”.

CRITÉRIO ENQUADRAMENTO VALOR

Natureza Positivo +

Influência Direto D

Duração Permanente 3

Reversibilidade Irreversível 3

Abrangência Regional 2

Probabilidade de ocorrência Alta 3

Magnitude Grande 3

GRAU DE IMPACTO MUITO FORTE

MEDIDAS RECOMENDADAS:

Como medidas de potencialização do impacto é sugerida a execução do Programa de Comunicação Social.

6.4.3. Considerações a respeito dos impactos ambientais

Foram identificados um total de 54 (cinquenta e quatro) impactos ambientais potenciais, sendo 12 (doze) relacionados
ao meio físico, 9 (nove) ao meio biótico e 33 ao meio socioeconômico

Deste total, 6 (seis) ocorrem na fase de planejamento, 43 (quarenta e três) ocorrem na fase de implantação e 39 (trinta
e nove) ocorrem na fase de operação. Simultaneamente apenas 2 (dois) impactos ocorre nas fases de planejamento,
implantação e operação , e 19 (dezenove) ocorrem nas fases de implantação e operação, concomitantemente.

Observa-se também que 21 (vinte e um) dos impactos identificados ocorrem exclusivamente na fase de implantação, ou
seja, ocorrem apenas durante a execução das obras; como por exemplo: os danos ocasionados pela contaminação por
efluentes, por resíduos sólidos, a instalação de processos erosivos, interferência em nascentes e cursos d’água, entre
outros como apresenta a Matriz de impactos. Dentre estes impactos, praticamente todos são negativos, porém os
mesmo deixam de existir na fase seguinte, quando do término das obras.

Por outro lado, existem ainda aqueles impactos que serão restritos à fase de operação do empreendimento, os quais
totalizam 9 (nove) impactos potenciais, sendo 5 (cinco) positivos.

Constatou-se também aqueles que podem ocorrer tanto na fase de implantação como na fase de operação do
empreendimento, sendo que esses poderão ter início durante as obras e perdurarem através do tempo, durante o
funcionamento da atividade, em função da realização das atividades de manutenção da rodovia.

Em síntese geral, dos 54 impactos levantados (cinquenta e quatro), 9 (nove) são positivos e, 45 (quarenta e cinco) são
negativos.

Nesse sentido, verifica-se que a grande parte dos impactos negativos associados a este Projeto são esperados,
sobretudo na fase de construção e na fase de operação, somente em função da realização da manutenção da rodovia
que, ao mesmo tempo serão responsáveis pela ocorrência de alterações negativas principalmente relacionadas aos
incômodos à população e riscos a fatores do meio físico, como alteração da qualidade da água e solo, devido a
necessidade de pequenas intervenções.

De fato, a ocorrência de um significativo número de obras implicará em um conjunto de consequências a diversos níveis,
especialmente no que se refere à morfologia, aos aspectos ecológicos (fauna), aos fatores de qualidade do meio
ambiente (água, ar, ruído) e à população.
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De modo geral os impactos ambientais identificados para o meio físico são mitigáveis e compensáveis por meio da
aplicação das medidas recomendadas e programas ambientais. Da mesma maneira, os impactos ambientais do meio
biótico têm baixa relevância dada a condição atual do ambiente, uma vez que o traçado, em sua maior parte, percorre o
perímetro norte da zona urbana de Colombo/PR. Mesmo o trecho inicial, a partir do entroncamento com a BR116,
percorre uma matriz altamente fragmentada, sobretudo pela presença de cinturões urbanos ao longo das vias de
acesso. No entanto, no meio socioeconômico estão concentrados os impactos ambientais mais relevantes,
especialmente relacionados aos impactos para a Colônia Faria e preservação do patrimônio. A interceptação do traçado
nesta localidade coloca em risco a preservação da tradição italiana no município de Colombo/PR e traz risco a algumas
edificações históricas.

6.5. MEDIDAS MITIGADORAS/COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

Apesar da complexidade da grande obra de engenharia que é o Contorno Norte de Curitiba, são diversas as naturezas
de medidas que visam aumentar a viabilidade de um empreendimento, ou mesmo adequá-lo às restrições legais e
anseios das comunidades envolvidas, de forma que sua implantação e operação, embora implicando alterações no
meio ambiente e no cotidiano das pessoas, sejam as mais harmônicas possíveis com a preservação ambiental,
caminhando em direção ao almejado desenvolvimento sustentável.

Dando sequência a caracterização ambiental do empreendimento, após a identificação dos potenciais impactos
ambientais que ocorrerão em suas diferentes fases de implementação, apresenta-se na sequência os indicativos de
ações ambientais associadas à sua execução e operação, que deverão ser apreciadas e aprovados pelo Instituto Água
e Terra - IAT.

A partir da avaliação dos impactos ambientais foram estudadas e propostas medidas preventivas e corretivas que
deverão ser implementadas durante todas as etapas da obra. Todas as medidas propostas possuem, é claro, sinergia
com os programas ambientais e destinam-se a garantir condições aceitáveis de proteção ao meio ambiente para
implantação e operação do empreendimento.

No presente EIA são apresentados as diretrizes básicas das ações mitigadoras/compensatórias e planos/programas
ambientais. Cabe detalhamento em fase de licenciamento ambiental de instalação, onde o conjunto de ações
detalhadas voltadas para mitigar ou compensar os potenciais impactos ambientais deverá ser submetido à apreciação
do IAT, juntamente com projeto executivo de engenharia. O Plano Básico Ambiental - PBA será o documento que
apresentará os Planos e Programas Ambientais consolidados que deverão, após aprovação do IAT, serem executados.

O quadro a seguir traz a síntese da relação dos impactos, das principais medidas ambientais recomendadas e dos
programas propostos.
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Quadro 67: Impactos Ambientais, Medidas Mitigadoras/Compensatórias e Programas Ambientais.

MEIO N. IMP. IMPACTO MEDIDAS PROGRAMAS AMBIENTAIS

Físico

F.1 Alteração da qualidade do ar
Manutenção periódica e preventiva das máquinas e equipamentos, a fim de enviar o lançamento em excesso de poluentes atmosféricos;
Monitoramento da qualidade do ar de acordo com a Resolução CONAMA nº 491/18;
Umectação das áreas de movimentação e controle de velocidade em toda área do empreendimento.

Programa de Gestão Ambiental;
Plano Ambiental de Construção,
Programa de Controle e Monitoramento de Ar, Ruídos e
Vibrações.

F.2 Alteração na qualidade das
águas subterrâneas X

Programa de Gestão Ambiental;
Plano Ambiental de Construção,
Plano de Ação de Emergência

F.3 Alteração na qualidade das
águas superficiais

Armazenar líquidos inflamáveis e combustíveis de acordo com as Normas Técnicas de Segurança;
Realizar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos, sempre em oficinas pavimentadas e cobertas;
As áreas de oficina, bem como áreas de manutenção e abastecimento, deverão ser dotadas de controles específicos como piso impermeabilizado,
bacias de contenção e sistema de drenagem equipado com caixas separadoras de água e óleo;
Deverão ser adotados controles como o Procedimento de Sistema de Segurança e Prevenção de Acidentes o qual deverá estar previsto no Plano de
Ação de Emergência;
Deverão ser adotados procedimentos de manuseio, coleta e destinação final dos resíduos sólidos através de um Plano de Gerenciamento de
Resíduos.
Monitoramento da qualidade das águas.

Programa de Gestão Ambiental;
Plano Ambiental de Construção;
Subprograma de Gestão e Monitoramento de Efluentes
Líquidos na Fase de Construção;
Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
Subprograma de Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos;
Programa de Controle da Qualidade da Água.

F.4 Assoreamento de cursos d'
água

Implantação de dispositivos provisórios de drenagem durante os serviços de movimentação de terra e utilização de áreas de bota-fora e empréstimo,
de forma a garantir o escoamento controlado das águas pluviais até os cursos d’água mais próximos através de valas de desvio ou canais não
estruturais que incluam caixas de retenção de sedimentos e outros dispositivos destinados a evitar o carreamento de material, e, consequente,
assoreamento dos mesmos;
Medidas de orientação do escoamento, desviando a chuva de saias de aterro e taludes de corte;
Medidas de redução da velocidade de escoamento através da utilização de dispositivos de dissipação de energia;
Medidas destinadas a evitar a criação de áreas instáveis, tais como o controle da inclinação de saias e taludes e a restrição à estocagem de terra
solta exceto em áreas planas;
Medidas de proteção superficial, incluindo compactação de saias de aterro, antecipação da forração vegetal em saias e áreas instáveis, colocação de
brita, rachão ou pedra jogada no leito dos cursos preferenciais das águas, e forração emergencial com plástico nos casos de escorregamentos;
Medidas de adequação do plano de ataque, incluindo a minimização da terraplenagem nos meses de chuva, aceleração do ritmo de execução de
obras em áreas instáveis (corta rios, travessias, rampas compridas), e implantação antecipada da drenagem a jusante de áreas vulneráveis;
Os dispositivos de drenagem provisória deverão ser permanentemente limpos e desassoreados de forma a não perder a sua função;
Instalação de sistemas e dispositivos de controle de processos erosivos nas fases de obras e de operação com manutenção periódica;
Instalação de bacias de contenção de sedimentos na fase de obras;
Evitar concentrações de materiais não consolidados, sem a devida proteção;
Tomar cuidados quando da utilização de equipamentos de terraplanagem nas proximidades de cursos de água e canais de drenagem naturais e
artificiais, de forma a evitar a deposição de materiais não consolidados nestes locais;
No caso de deslizamentos que afetem calhas e cursos de drenagem e/ou Áreas de Preservação Permanente, promover a retirada completa do
material, restabelecendo as funções hidrológicas e realizando a revegetação da APP afetada.

Programa de Gestão Ambiental;
Plano Ambiental de Construção;
Subprograma de Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos;
Programa de Controle da Qualidade da Água.

F.5 Aumento nos níveis de ruídos
e vibrações

Utilização de equipamentos de proteção individual pelos funcionários vinculados às obras quando estiverem em contato com equipamentos de
emissão sonora;
Controlar a manutenção de máquinas, veículos e equipamentos para manter boas condições de operação visando provocar o menor ruído possível;
Realizar monitoramento dos níveis de ruído.

Programa de Gestão Ambiental;
Plano Ambiental de Construção;
Programa de Controle e Monitoramento de Ar, Ruídos e
Vibrações.

F.6 Contaminação do solo

Armazenar líquidos inflamáveis e combustíveis de acordo com as normas Técnicas de Segurança;
Realizar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos, sempre em oficinas pavimentadas e cobertas;
As áreas de oficina, bem como áreas de manutenção e abastecimento, deverão ser dotadas de controles específicos como piso impermeabilizado,
bacias de contenção e sistema de drenagem equipado com caixas separadoras de água e óleo;
Deverão ser adotados controles como o Procedimento de Sistema de Segurança e Prevenção de Acidentes o qual deverá estar previsto no Plano de
Ação a Emergência;
Deverão ser adotados procedimentos de manuseio, coleta e destinação final dos resíduos sólidos através de um Subprograma de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos.

Programa de Gestão Ambiental;
Plano Ambiental de Construção;
Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
Subprograma de Gestão e Monitoramento de Efluentes
Líquidos na Fase de Construção;
Programa de Gerenciamento de Riscos;
Plano de Ação de Emergência.

F.7 Geração de áreas degradadas

Instalar dispositivos de controle de processos erosivos durante as obras;
Recuperação de todas as áreas que sofrerão intervenção em decorrência das obras;
Implantar programa de recuperação de áreas degradadas e passivos ambientais de modo a recuperar todas as áreas degradadas e/ou utilizadas para
a instalação de apoio às obras;
Manter todos os taludes de corte e de aterro com revegetação, garantindo a recuperação dos mesmos com intervalo de no máximo 01 período
chuvoso.

Programa de Gestão Ambiental;
Plano Ambiental de Construção;
Subprograma de Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos;
Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura
Vegetal;
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e
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Passivos Ambientais.

F.8 Danos ocasionados pela
contaminação por efluentes

Implantação de instalações hidráulico-sanitárias em todas as edificações contendo coleta, tratamento e destinação final dos efluentes sempre que não
for possível a conexão à rede de esgoto pública;
Dotar o sistema de drenagem pluvial com caixas de retenção de sedimentos e caixas separadoras para óleos e graxas;
Adotar medidas de segurança contra vazamentos de combustíveis, lubrificantes e outras substâncias nocivas ao ambiente;
Efetuar controle dos produtos químicos utilizados, acondicionando-os, principalmente os resíduos, em áreas adequadas e autorizadas pelos órgãos
competentes (locais cobertos, com diques de retenção);
Aplicar as normas regulamentadoras (NRs) relativas à Segurança e Medicina do Trabalho no que tange ao manuseio de substâncias perigosas;
Realizar levantamento de todas as fontes geradoras de efluentes nas áreas de apoio relacionadas às obras.
Avisar imediatamente aos organismos competentes, em casos de acidentes com produtos que possam causar danos ao ambiente;
Controle dos processos erosivos;
Revegetação das áreas assim que as atividades forem sendo encerradas;
Instalação de sistemas de drenagem nos acessos e caminhos de serviço com a devida proteção dos taludes;
Gestão dos resíduos sólidos.

Programa de Gestão Ambiental;
Plano Ambiental de Construção;
Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
Plano de Ação de Emergência.

F.9
Danos ocasionados pela

contaminação por Resíduos
Sólidos

O canteiro de obras deve contar com instalações sanitárias e refeitórios adequados, contemplando o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos e
coleta dos efluentes sanitários.
Realização de reuniões periódicas para os trabalhadores a fim de instruir quanto ao manejo adequado dos resíduos sólidos;
Atender as formas de manejo, por tipo de resíduo, especificada na Resolução Conama 307/2002 e suas alterações (Resolução Conama 448/2012 e
469/2015).
Realizar o controle da coleta, transporte e destinação dos resíduos gerados, através de documentação de recebimento;
Realizar o acompanhamento da segregação e acondicionamento dos resíduos sólidos.

Programa de Gestão Ambiental;
Plano Ambiental de Construção;
Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

F.10
Instalação de processos

erosivos e movimentação de
massa

Instalação de sistemas e dispositivos de controle de processos erosivos nas fases de obras;
Proteger o solo contra a erosão, recuperando a cobertura vegetal tão logo cessem as atividades impactantes. Para as áreas de jazidas e
empréstimos, desenvolver um plano de exploração e recuperação;
Evitar o acúmulo de materiais sem a devida proteção contra águas das chuvas;
Implantar, imediatamente ao início das obras, sistema de drenagem superficial e de proteção vegetal nos taludes de cortes e aterros previstos pelo
projeto;
Instalação de bacias de sedimentação e de dissipação de energia nos pontos de maior energia de drenagem;
Implantação de sistema de drenagem provisória na fase de obras;
Proteção das superfícies de cortes e aterros e revegetação dos taludes;
Recuperação e reintegração paisagística das áreas atingidas, incluindo revegetação;
Controle de processos erosivos na fase de obras.

Programa de Gestão Ambiental;
Plano Ambiental de Construção;
Subprograma de Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos;
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e
Passivos Ambientais;
Programa de Gerenciamento de Riscos.

F.11 Interferência em áreas de
nascentes

Realizar intervenção o estritamente necessário;
Não realizar soterramento ou qualquer interferência que alteram as características naturais de nascentes, preservando sua área de entorno conforme
legislação vigente.
Recompor as matas ciliares e adotar medidas durante a realização da obra que reduzam a perturbação de nascentes.

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
Programa Ambiental da construção; e
Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura
Vegetal.

F.12 Intervenção em cursos d’água

Instalar sistema de tratamento simplificado da água de drenagem e viadutos de acesso, composto por caixa separadora de água e óleo e
desarenador;
Monitorar a qualidade da água na fase de operação do empreendimento;
Articular junto à Polícia Rodoviária Federal a intensificação da fiscalização dos veículos que transportam cargas perigosas, a fim de garantir o
atendimento das normas de segurança.

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
Programa Ambiental da construção;
Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura
Vegetal; e
Programa de Controle da Qualidade da Água.

Biótico

B.1 Atropelamento de fauna

Implantação de dispositivos de redução de velocidade nos trechos dos acessos à ADA que interceptem remanescentes nativos;
Orientação aos trabalhadores envolvidos nas atividades de transporte e circulação para que respeitem os limites de velocidade definidos para as vias
de acesso;
Implantação de dispositivos de travessia para a fauna, caso recomendados pelo diagnóstico (parecer conclusivo após a realização das quatro
campanhas).

Programa de Gestão Ambiental;
Plano Ambiental de Construção;
Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos
de Fauna;
Subprograma de Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos;
Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura
Vegetal;
Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna;
Subprograma de Capacitação dos Trabalhadores;
Programa de Educação Ambiental.

B.2
Fragmentação e redução da
conectividade entre habitats

Realização da supressão de vegetação de forma controlada, visando o menor impacto possível sobre os fragmentos afetados;
Orientação do traçado para a maior proximidade possível com os núcleos urbanos e sobreposição com áreas de borda dos remanescentes nativos
interceptados;
Realização do plantio compensatório, sempre que possível, ao norte do traçado, promovendo a conexão entre remanescentes e priorizando a
recomposição de APPs;

Programa de Gestão Ambiental;
Plano Ambiental de Construção;
Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos
de Fauna;
Subprograma de Monitoramento e Controle de Processos
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Implantação de dispositivos de travessia para a fauna, caso recomendados pelo diagnóstico (parecer conclusivo após a realização das quatro
campanhas).

Erosivos;
Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura
Vegetal;
Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna;
Programa de Educação Ambiental.

B.3 Intervenção em áreas de
preservação permanente

Recompor a vegetação da mata ciliar;
Desmatar a área apenas o estritamente necessário;
Realizar o plantio compensatório e fortalecimento florestal nas áreas de APP ao longo de todo o trecho;
Implantação de obras de arte para transposição de corpos d’água com a menor intervenção sobre as APPs e, quando possível, mantendo a conexão
e a cobertura vegetal sob o dispositivo de drenagem.

Plano Ambiental de Construção;
Implantar os Programas de Plantio Compensatório na forma
da Resolução CONAMA 369/2006;
Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura
Vegetal;
Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamento
de Fauna;
Programa de Educação Ambiental.

B.4 Intervenção na Área de
Proteção Ambiental do Iraí

Considerando o objetivo da APA, como medida de mitigação sugere-se prever estruturas na rodovia que evitem contaminação por produtos químicos
perigosos em função de acidentes com caminhões transportadores que possam vir a ocorrer;
Realização da supressão de vegetação de forma controlada, visando o menor impacto possível sobre APPs;
Orientação do traçado para a maior proximidade possível com os núcleos urbanos e sobreposição com áreas de borda dos remanescentes nativos
interceptados;
Realização do plantio compensatório, quando possível, promovendo a conexão entre remanescentes e a APP da Represa do Iraí e a recomposição
desta;
Implantação de obras de arte para transposição de corpos d’água com a menor intervenção sobre as APPs e, quando possível, mantendo a conexão
e a cobertura vegetal sob o dispositivo de drenagem.

Programa de Gestão Ambiental;
Plano Ambiental de Construção;
Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamento
de Fauna;
Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura
Vegetal;
Plano de Ação de Emergência.

B.5 Lesão e morte de indivíduos
da fauna

Realização da supressão de vegetação de forma controlada e unidirecional, possibilitando a migração induzida da fauna para a fração remanescente;
Orientação do traçado para a maior proximidade possível com os núcleos urbanos e sobreposição com áreas de borda dos remanescentes nativos
interceptados;
Orientação da equipe de trabalho para sensibilização, alinhamento, conhecimento e controle dos riscos no contato com a fauna silvestre;
Execução de vistorias prévias em todas as áreas destinadas à supressão, com o objetivo de identificar a presença de ninhos, árvores ocas e covas no
intuito de proteger os abrigos utilizados pela fauna;
Retirada do sub-bosque (descapoeiramento), previamente à remoção dos indivíduos arbóreos, visando facilitar as operações de corte e redução dos
riscos de acidentes durante as atividades de supressão e contribuir para o afugentamento natural da fauna devido à intensa movimentação e emissão
de ruídos no local;
Proibição do uso de fogo, herbicidas ou assemelhados para a limpeza das áreas;
Acompanhamento das atividades de supressão, em tempo integral, pela equipe técnica, para a realização do afugentamento, resgate quando
necessário e avaliação de riscos da frente de supressão para a fauna e trabalhadores envolvidos.

Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna;
Programa de Gestão Ambiental;
Plano Ambiental de Construção;
Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura
Vegetal;
Programa de Educação Ambiental;
Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos
de Fauna.

B.6 Perda de cobertura vegetal

Instalar canteiros e áreas de apoio em locais que não demandem a supressão de vegetação arbórea e espécies imunes ao corte;
Evitar abrir novos caminhos de serviço, utilizando, sempre que possível, acessos já existentes;
Na abertura dos caminhos, desmatar a área apenas o estritamente necessário;
Recuperar a área, fechando o caminho para evitar futuras invasões das áreas passíveis de acesso;
Recuperar a faixa de mata ciliar, atualmente bastante degradada, com espécies nativas.

Programa de Gestão Ambiental;
Plano Ambiental de Construção;
Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamento
de Fauna;
Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura
Vegetal.

B.7 Perda de habitat da fauna

Realização da supressão de vegetação de forma controlada, visando o menor impacto possível sobre os fragmentos afetados;
Orientação do traçado para a maior proximidade possível com os núcleos urbanos e sobreposição com áreas de borda dos remanescentes nativos
interceptados;
Realização do plantio compensatório, sempre que possível, ao norte do traçado, promovendo a conexão entre remanescentes e priorizando a
recomposição de APPs;
Implantação de obras de arte para transposição de corpos d’água com a menor intervenção sobre as APPs e, quando possível, mantendo a conexão
e a cobertura vegetal sob o dispositivo de drenagem;
Implantação de obras de arte para transposição de corpos d’água com a manutenção, na medida do possível, das características de fluxo, solo e
estrutura das margens;
Implantação de dispositivos de travessia para a fauna, caso recomendados pelo diagnóstico (parecer conclusivo após a realização das quatro
campanhas).

Programa de Gestão Ambiental;
Plano Ambiental de Construção;
Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos
de Fauna;
Subprograma de Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos;
Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura
Vegetal;
Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna;
Programa de Educação Ambiental.

B.8
Perturbação e afugentamento

da fauna

Realização da supressão de vegetação de forma controlada, visando o menor impacto possível sobre os fragmentos afetados;
Orientação do traçado para a maior proximidade possível com os núcleos urbanos e sobreposição com áreas de borda dos remanescentes nativos
interceptados;
Implantação de obras de arte para transposição de corpos d’água com a menor intervenção sobre as APPs e, quando possível, mantendo a conexão
e a cobertura vegetal sob o dispositivo de drenagem;
Implantação de obras de arte para transposição de corpos d’água com a manutenção, na medida do possível, das características de fluxo, solo e

Programa de Gestão Ambiental;
Plano Ambiental de Construção;
Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamentos
de Fauna;
Subprograma de Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos;
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estrutura das margens;
Implantação de dispositivos de travessia para a fauna, caso recomendados pelo diagnóstico (parecer conclusivo após a realização das quatro
campanhas).

Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura
Vegetal;
Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna;
Programa de Educação Ambiental.

B.9 Pressão sobre áreas naturais X

Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura
Vegetal;
Programa de Educação Ambiental;
Programa de Comunicação Social.

S.1
Alterações nas relações

sociais
Implantar passagens segura entre as comunidades, de forma a permitir fluxo de pedestres e veículos;
Medidas para mitigar estes impactos devem ser discutidas e amplamente acordadas diretamente com as comunidades e prefeitura municipal.

Programa de Comunicação Social;
Programa de Desapropriação
Programa de Desapropriação.

S.2
Aumento da taxa de

incidência de doenças

Realização de exames médicos admissionais e periódicos e observação rigorosa das normas de saúde e segurança no trabalho por parte das
construtoras;
Orientação dos trabalhadores na área de saúde preventiva.

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Comunicação Social;
Plano Ambiental de Construção
Subprograma de Capacitação dos Trabalhadores.
Programa de Educação Ambiental;
Programa de Comunicação Social.

S.3 Aumento das receitas
públicas

X Programa de Comunicação Social

S.4 Contribuição científica a partir
dos resultados dos estudos Disponibilização do EIA/RIMA conforme as diretrizes do IAT. Programa de Comunicação Social

S.5
Dano ao patrimônio 

arqueológico, histórico e cultutral
Orientação dos trabalhadores quanto à possibilidade de ocorrência de vestígios arqueológicos e conduta para o caso de evidências;
Proceder às recomendações do IPHAN conforme enquadramento do empreendimento (Nível III);
Ações de Educação Patrimonial.

Programa de Gestão Ambiental;
Programas conforme definição do IPHAN.

S.6
Danos à saúde dos

trabalhadores

Apoiar as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPAs, analisando suas sugestões e implementando-as sempre que possível.
Exigir o uso contínuo dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs tais como, capacetes e roupas apropriadas.
Estar atento para a sinalização de orientação aos usuários, determinação de áreas de acesso restrito e suas implicações em termos de medidas de
segurança adicionais.
Promover campanhas de alerta aos trabalhadores sobre riscos inerentes a determinado tipo de atividade, campanhas de motivação para redução de
acidentes etc.
Atentar para a Norma Reguladora que especifica os limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente nos ambientes ou postos de trabalho,
onde estabelece 85 dB(A) como limite inicial de preocupação, caso ultrapasse, os trabalhadores deverão utilizar proteção adequada. Se possível,
disponibilizar aos funcionários, instalados nos alojamentos dos canteiros de obras, equipamentos de lazer, os quais geram efeitos positivos sobre as
condições físicas e psíquicas do homem, tendo em vista a condição de confinamento a que estes ficam submetidos.
Instalar sanitários para os trabalhadores (ex. sanitário químico).

Programa de Gestão Ambiental;
Plano Ambiental de Construção;
Subprograma de Capacitação dos Trabalhadores;
Programa de Gerenciamento de Riscos;
Plano de Ação de Emergência;
Programa de Comunicação Social;
Programa de Educação Ambiental.

S.7
Deterioração da infraestrutura

viária e acessos
Quando necessário, realizar adequações na infraestrutura local, visando mitigar o conflito de tráfego relacionado ao aumento de máquinas e veículos
associados às obras.

Programa de Gestão Ambiental;
Plano Ambiental de Construção;
Subprograma de Segurança Viária e de Mitigação das
Interferências no Sistema Viário Municipal;
Subprograma de Desmobilização das Obras e Retiradas de
Quaisquer Estruturas/Resíduos.

S.8 Dinamização da economia
regional

X Programa de Comunicação Social

S.9 Especulação imobiliária

Apoio a prefeitura de Curitiba e Colombo no disciplinamento do sistema viário e o uso e ocupação do solo no entorno da rodovia, levando também em
consideração a Área de Influência Direta, em função do desenvolvimento acarretado pela melhoria das condições de acessibilidade promovida pelo
Contorno no trecho considerado;
Necessidade de preservar a funcionalidade do Contorno Norte de Curitiba, adequando e disciplinando o atual quadro de uso e ocupação do solo às
alterações e potencialidades introduzidas pelo empreendimento, estabelecendo atividades compatíveis e compatibilizando as legislações municipais
sob a visão sistêmica do problema;
Recuperação e revitalização das matas ciliares.

Programa de Gestão Ambiental;
Plano Ambiental de Construção;
Subprograma de Segurança Viária e de Mitigação das
Interferências no Sistema Viário Municipal;
Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura
Vegetal;
Programa de Comunicação Social.

S.10 Geração de conflitos de uso e
de ocupação do solo

Apoio técnico a prefeitura municipal para adequação do Plano Diretor e ordenamento no entorno do Contorno, com ênfase especial nas áreas
inserida na Colônia Faria e APA do Iraí;
Informação a Comunidade sobre o Empreendimento.

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Comunicação Social.
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MEIO N. IMP. IMPACTO MEDIDAS PROGRAMAS AMBIENTAIS

S.11 Geração de emprego e renda

Ações de divulgação da oferta de postos de trabalho;
Recomendação às construtoras para maximização da contratação local de mão-de-obra afim de ser evitado o afluxo desnecessário de trabalhadores
de outras regiões;
Ampla divulgação local das oportunidades de emprego.

Programa de Comunicação Social;
Plano Ambiental de Construção;
Subprograma de Capacitação dos Trabalhadores.

S.12 Geração e expectativas em
relação à desapropriação

Informação a Comunidade do Empreendimento;
Informar sobre a importância do empreendimento e esclarecer dúvidas;
Deverá ser realizado ações específicas as comunidade situadas na área Diretamente Afetada, pois terão seu cotidiano modificado durante a fase de
obras e operação;
Negociação participativa e descentralizada de todas as medidas ambientais.
O início da execução da obra será divulgado com antecedência à população adjacente;
Pesquisa de opinião pública antes do início das obras;
Procedimentos legais para Criação do Decreto de Utilidade Pública.

Programa de Comunicação Social

S.13
Geração e expectativas em
relação ao empreendimento

Informar sobre a importância do empreendimento e esclarecer dúvidas;
Deverá ser realizado ações específicas nas comunidade situadas na ADA, pois terão seu cotidiano modificado durante a fase de obras e operação;
Negociação participativa e descentralizada de todas as medidas ambientais;
Pesquisa de opinião pública antes do início das obras.
Divulgação prévia de cronogramas de execução, com indicação da previsão de datas para conclusão das principais etapas de cada trecho;
Divulgação prévia de planos de desvios provisórios, com indicação da duração prevista da interrupção em cada caso;
Divulgação prévia de eventuais interrupções no fornecimento de serviços públicos;
Realizar reuniões informativas com lideranças formais e informais das comunidades afetadas, bem como levantar possíveis demandas relacionadas
ao empreendimento;
Divulgar quais são os critérios para cadastramento e contratação de mão-de-obra local, o local para inscrição e registro dos candidatos a emprego;
Reuniões específicas com o poder público para divulgação do empreendimento e busca de alianças institucionais.

Programa de Comunicação Social

S.14 Incentivo à economia local
Privilegiar a contratação de trabalhadores, produtos e serviços locais, fazendo com que seja maximizada a arrecadação de tributos na área de
influência direta do empreendimento;
Facilitar a divulgação de oportunidades através de ferramenta de comunicação direta com a comunidade.

Programa de Comunicação Social

S.15 Incômodo à população

Planejamento das obras;
As possíveis interdições das vias públicas (parcial ou total) deverão ser realizadas de maneira adequada, utilizando cavaletes de advertência, cones
de sinalização, telas de material plástico, sinalização refletiva (tinta fluorescente) e sinalização luminosa;
As sinalizações deverão ser diurnas e noturnas;
Divulgação prévia de planos de desvios provisórios, com indicação da duração prevista da interrupção em cada caso;
Respeitar os limites de emissão de ruídos, de acordo com os locais e horários;
Controlar a manutenção de máquinas, veículos e equipamentos para manter boas condições de operação visando provocar o menor ruído possível;
Umectação das áreas de movimentação e controle de velocidade em toda área do empreendimento.

Plano Ambiental de Construção;
Subprograma de Capacitação dos Trabalhadores;
Subprograma de Desmobilização das Obras e Retiradas de
Quaisquer Estruturas/Resíduos.
Subprograma de Segurança Viária e de Mitigação das
Interferências no Sistema Viário Municipal;
Programa de Educação Ambiental;
Programa de Comunicação Social.

S.16
Interferência em casa

historica na comunidade
tradicional Colonia Faria

Por ser considerado um impacto não mitigável e não compensável, frente às expectativas externalizadas pela comunidade afetada, não se
evidenciam medidas a serem implementadas. X

S.17
Interferência em comunidade

tradicional

Por ser considerado um impacto não mitigável e não compensável, frente às expectativas externalizadas pela comunidade afetada, não se
evidenciam medidas a serem implementadas. X

S.18 Interferência na tradição
italiana - Circuito Italiano

Por ser considerado um impacto não mitigável e não compensável, frente às expectativas externalizadas pela comunidade afetada, não se
evidenciam medidas a serem implementadas.

X

S.19
Interferência em redes de

energia e abastecimento de
água

Nos locais interceptados pelo empreendimento com interferência na rede de energia elétrica, abastecimento de água, gasoduto ou telefonia, a
Construtora deverá entrar em contato direto com a concessionária, analisar o nível de interferência necessário e realizar os procedimentos para que a
comunidade não fique desabastecida dessas infraestruturas.

Programa de Gestão Ambiental;
Plano Ambiental de Construção;
Subprograma de Desmobilização das Obras e Retiradas de
Quaisquer Estruturas/Resíduos;
Programa de Comunicação Social.

S.20

Interrupção ou alteração de
acessos a propriedades

estabelecimentos comerciais
e equipamentos sociais

Sinalização provisória em fase de obras;
Sinalização de orientação, indicando a localização de instalações provisórias, vias de circulação de veículos de terceiros dentro da obra;
Sinalização de tráfego, especificamente em desvios provisórios e vias locais utilizadas por veículos a serviços das obras;
Sinalização de advertência, delimitando as áreas de restrição para o pessoal não diretamente envolvido na operação de equipamentos e/ou execução
de serviços;
Sinalização de divulgação, indicando novos acessos durante a operação da rodovia.

Programa de Gestão Ambiental;
Plano Ambiental de Construção;
Subprograma de Segurança Viária e de Mitigação das
Interferências no Sistema Viário Municipal;
Programa de Comunicação Social.



94

MEIO N. IMP. IMPACTO MEDIDAS PROGRAMAS AMBIENTAIS

S.21 Intrusão visual

Recuperação de paisagens degradadas;
Revegetação da faixa de domínio através dos diferentes estratos arbóreo, arbustivo e herbáceo nativos.
Para a localidade de Colônia Faria o impacto é não mitigável e não compensável, tendo em vista o posicionamento da comunidade em relação ao
empreendimento.
Para a localidade de Colônia Faria o impacto é não mitigável e não compensável, tendo em vista o posicionamento da comunidade em relação ao
empreendimento.

Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura
Vegetal;
Programa de Desapropriação;
Plano Ambiental de Construção;
Programa de Plantio Compensatório;
Programa de Comunicação Social.

S.22 Melhorias na mobilidade e
acessibilidade

X Programa de Comunicação Social

S.23 Modificação nos padrões de
uso e ocupação do solo

Apoio técnico as prefeituras municipais a adequação do Plano Diretor e ordenamento no entorno do Contorno Norte de Curitiba;
Informar a Comunidade sobre o traçado do Empreendimento.

Programa de Comunicação Social

S.24
Ocorrência de acidentes com
moradores e usuários da
rodovia

Todas as áreas deverão apresentar sinalização noturna e diurna adequada durante toda fase de obras, a fim de evitar possíveis acidentes com
usuários da área afetada, especialmente o tráfego de carros que não pertencem à empresa;
Nenhum serviço deve ser iniciado sem que a sinalização correspondente esteja implantada;
Estabelecer limite de velocidade máxima compatível com a via;
Manter condições de tráfego em ambos os sentidos, ainda que com restrição do número de faixas de tráfego para cada sentido;
Implantar estruturas para travessia de pedestres e ciclistas.

Programa de Gestão Ambiental;
Plano Ambiental de Construção;
Subprograma de Segurança Viária e de Mitigação das
Interferências no Sistema Viário Municipal;
Plano de Ação de Emergência.

S.25
Ocorrência de acidentes de

trabalho

Estabelecer em cláusula contratual com as empreiteiras selecionadas o atendimento as normas de segurança do trabalho vigentes, como a
apresentação o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO;
Implantação de um Plano de Atendimento à Emergência para atendimento a acidentes;
Treinamento da mão-de-obra quanto ás normas de segurança.

Programa de Gestão Ambiental;
Plano Ambiental de Construção;
Subprograma de Capacitação dos Trabalhadores;
Programa de Gerenciamento de Riscos;
Plano de Ação de Emergência;
Programa de Comunicação Social;
Programa de Educação Ambiental.

S.26 Ocorrência de danos
patrimoniais

Identificar e registrar todas as construções existentes na área diretamente afetada pelas obras de implantação de passagens inferiores e superiores.
Vistoriar as edificações antes do início das obras com o objetivo de avaliar a situação atual dessas construções. Deverá ser realizado um relatório de
vistoria com registro fotográfico da edificação e que deverá conter a assinatura do proprietário do imóvel.
Realizar monitoramento periódico em todas as edificações cadastradas durante a implantação das passagens inferiores e superiores. Áreas poderão
ser incluídas dependendo do detalhamento do Projeto Executivo;
Caso seja identificado algum tipo de dano à alguma edificação, o qual não foi apresentado na avaliação do imóvel anterior às obras, deverão ser
adotadas medidas com o intuito de mitigar os prejuízos causados.

Programa de Gestão Ambiental;
Plano Ambiental de Construção;
Programa de Gerenciamento de Riscos;
Programa de Comunicação Social.

S.27 Perda de emprego e renda Orientar os trabalhadores quanto aos prazos das contratações. Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Comunicação Social.

S.28 Perda de locais de referência
cênica

Por ser considerado um impacto não mitigável e não compensável não se evidenciam medidas a serem implementadas. X

S.29 Redução de acidentes de
trânsito

X Programa de Comunicação Social

S.30 Redução dos custos de
transporte

X Programa de Comunicação Social

S.31 Retração da economia local X Programa de Comunicação Social

S.32 Sobrecarga na infraestrutura e
nos serviços públicos

Manter programas de saúde para o quadro de funcionários, ressaltando a sua importância como ação de prevenção.

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Comunicação Social;
Plano Ambiental de Construção
Subprograma de Capacitação dos Trabalhadores.

S.33 Valorização imobiliária X Programa de Comunicação Social
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6.5.1. Programas de Controle e Monitoramento

A avaliação dos impactos referente às obras do Contorno Norte de Curitba identificou um conjunto de medidas
destinadas a atenuar e/ou compensar impactos ambientais negativos. Algumas dessas medidas estarão inseridas no
Plano Básico Ambiental (PBA), com o objetivo controlar e atenuar os impactos ambientais negativos, decorrentes do
empreendimento na fase de implantação e operação, de forma abrangente e integrada, buscando proteger ou
potencializar determinadas variáveis do meio físico, biótico e socioeconômico.

Nesse sentido, os programas ambientais propostos para o PBA deste empreendimento são:

 Programa de Gestão Ambiental do empreendimento;
 Plano Ambiental de Construção;

o Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
o Subprograma de Gestão e Monitoramento de Efluentes Líquidos na Fase de Construção;
o Subprograma de Controle da Supressão da Cobertura Vegetal;
o Subprograma de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos;
o Subprograma de Segurança Viária e de Mitigação das Interferências no Sistema Viário Municipal;
o Subprograma de Capacitação dos Trabalhadores;
o Subprograma de Desmobilização das Obras e Retiradas de Quaisquer Estruturas/Resíduos.

 Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamento de Fauna;
 Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna;
 Programa de Controle da Qualidade da Água;
 Programa de Controle e Monitoramento de Ar, Ruídos e Vibrações;
 Programa de Gerenciamento de Riscos;
 Plano de Ação de Emergência;
 Programa de Comunicação Social;
 Programa de Desapropriação;
 Programa de Plantio Compensatório;
 Programa de Educação Ambiental.

Os programas e planos de controle e monitoramento aqui propostos, tem como objetivo estabelecer os principais
procedimentos a serem adotados, visando elucidar as interferências sobre o meio ambiente nas fases de implantação e
operação do Contorno Norte de Curitiba.

Conforme orientação do IAT, a descrição dos programas e planos foi realizada considerando:

 Objetivos;
 Metodologia e ações gerais de desenvolvimento do programa;
 Detalhamento de cada uma das ações específicas de execução do programa;
 Descrição da qualificação/ quantificação da equipe de execução e material/equipamentos necessários;
 Cronograma de execução do programa (mínimo mensal) para cada ação descrita (preferencialmente em

tabelas de correlação ação X prazo);
 Metodologia de Acompanhamento das Ações do Programa, com previsão de elaboração de relatórios

semestrais;
 Apresentação da equipe técnica de elaboração do programa (nome dos profissionais e formação, registros no

Conselho de Classe, registro no Cadastro Técnico Federal do IBAMA).

Apresenta-se o conjunto dos programas ambientais propostos, cada um deles acompanhado de uma descrição básica
onde são traçadas em linhas gerais o seu Escopo e as propostas do programa, que permitirão o acompanhamento da
evolução das condições de implantação e operacionalização do empreendimento, em respeito à qualidade ambiental
das áreas afetadas pelo mesmo.
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6.5.2. Proposição dos Programas de Controle e Monitoramento

6.5.2.1. Programa de Gestão Ambiental do empreendimento

O Programa de Gestão Ambiental será adotado na execução de um conjunto de ações destinadas, com uma visão
sistêmica, voltado a evitar ou mitigar as consequências dos impactos provocados pelas obras de implantação do
Contorno Norte de Curitiba , incluindo aqueles provenientes das instalações de apoio às obras, na busca de soluções
aos processos de degradação ambiental decorrentes das mesmas.

O programa deverá envolver duas vertentes de trabalho, uma associada ao gerenciamento ambiental e a outra
associada a supervisão ambiental.

Para a vertente gerenciamento ambiental, as ações são voltadas ao atendimentos de todas as condicionantes
ambientais das licenças e autorizações emitidas pelo IAT e outros órgãos intervenientes no processo e regularização do
empreendimento. Também considera-se o atendimento da legislação ambiental vigente.

Já as ações voltadas para a supervisão ambiental tem o direcionamento de garantir a implementação das planos
previstos no Plano Ambiental de Construção - PAC, tendo o intuito de evitar e/ou minimizar a ocorrência de impactos
diretos previstos e também os não previstos. A supervisão ambiental de campo compreenderá o acompanhamento,
controle e avaliações funcionais, qualitativas e quantitativas das obras do Contorno Norte de Curitiba.

6.5.2.1.1. OBJETIVOS

Objetivo Geral: assegurar que sejam executados todos os Programas Ambientais a serem instituídos no PBA, sejam
executados com estrita observância à legislação de qualquer esfera aplicável ao empreendimento, bem como gerenciar
as atividades previstas para cumprimento dos prazos previstos.

Objetivos Específicos:

 Garantir a divulgação e a correta compreensão de todos os compromissos e/ou medidas de controle ambiental
pertinentes junto à equipe responsável pela execução das obras;

 Garantir o cumprimento de todas as atividades integrantes de cada um dos programas ambientais, dentro dos
cronogramas estabelecidos;

 Monitorar e gerenciar os impactos e/ou riscos ambientais e controlar as ações ou atividades geradoras dos
mesmos;

 Produzir evidências de atendimento a todas as medidas mitigadoras e de controle ambiental;
 Avaliar a evolução do desempenho ambiental, fomentando a melhoria contínua na gestão ambiental das obras

por meio da realização de inspeções periódicas e recomendação de ações corretivas pertinentes;
 Atender às exigências formais de monitoramento expressas nas condicionantes de todas as Licenças;
 Assegurar a minimização e controle dos impactos sobre a vizinhança decorrentes das obras;
 Elaborar os Relatórios de Andamento dos Programas Ambientais e encaminhá-los ao IAT.

6.5.2.1.2. METODOLOGIA E AÇÕES GERAIS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

O desenvolvimento do Programa de Gestão Ambiental, para a fase de LI, deverá considerar:

 Os potenciais impactos ambientais identificados e os programas e planos ambientais a eles associados como
medidas de mitigação de impacto ambiental;

 O parecer técnico associado à emissão da licença prévia (LP) a ser emitida pelo IAT;
 As condicionantes da LP a ser emitida pelo IAT;
 O projeto de engenharia e suas etapas de execução;
 Os demais programas ambientais;
 Os cronogramas de implementação do projeto de engenharia e dos programas e planos ambientais.

As ações até então previstas e respectivas metodologias gerais de execução são:

 Atividades de Coordenação de Implantação do PBA: Coordenação dos programas e medidas, cuja
implantação é de responsabilidade direta da Autopista Régis Bittencourt, exigindo apoio de equipes
especializadas em gestão ambiental e social;

 Atividades de Supervisão Ambiental: Monitoramento e acompanhamento de todas as atividades ambientais,
contratadas, sejam elas desenvolvidas na área de influência direta ou indireta do empreendimento,
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inventariando e avaliando, periodicamente seus efeitos e propondo, quando necessário, alterações,
complementações, ou novas ações e atividades, baseado nas fases de estudos e projetos, e considerando
também se os prazos contratuais e os recursos alocados estão de acordo com o andamento dos serviços.

6.5.2.1.3. DETALHAMENTO DE CADA UMA DAS AÇÕES ESPECÍFICAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Coordenação de Implantação do PBA

 Garantir que a implantação das ações/atividades prescritas no PBA esteja de acordo com as condições,
especificações e demais pormenores técnicos estabelecidos;

 Implantar as medidas de caráter ambiental em todas as fases do empreendimento, desde o planejamento até a
operação;

 Participar, com função consultiva, em casos de revisões ou modificações do projeto executivo de engenharia
durante a construção;

 Programar, de maneira sincronizada, a execução de todas as campanhas e demais atividades integrantes dos
Programas Ambientais, garantindo o cumprimento dos cronogramas detalhados no PBA;

 Interagir e supervisionar os trabalhos de empresas, consultores e instituições especializadas que serão
envolvidos na implementação dos diversos Programas Ambientais;

 Encaminhar a indicação de ações corretivas, quando necessário, especificando medidas e prazos de execução;
 Estabelecer procedimentos padronizados e normas de documentação de aplicação geral, de maneira a

garantir a padronização dos relatórios a serem gerados no âmbito de cada Programa Ambiental e garantir a
coerência do conjunto em termos de nível de detalhamento e estrutura analítica;

 Analisar e avaliar os resultados cumulativos de cada Programa Ambiental, inclusive no relativo à identificação
de alterações ambientais atribuíveis às obras, solicitando a adequação de procedimentos construtivos ou
outras medidas corretivas que se fizerem pertinentes;

 Identificar desvios com relação ao previsto no PBA e coordenar as ações necessárias para corrigir o problema;
 Conduzir as gestões necessárias junto ao IAT, quando os resultados cumulativos de algum Programa

Ambiental indiquem a necessidade de adequação do seu escopo ou especificações técnicas.

Supervisão Ambiental

 Inspecionar a implantação das medidas de caráter ambiental em todas as fases do empreendimento, desde o
planejamento até a operação;

 Garantir que a implantação das ações/atividades prescritas no PBA esteja de acordo com as condições,
especificações e demais pormenores técnicos estabelecidos;

 Acompanhar todas as etapas das obras, observado e cobrando quanto à aplicação de medidas de proteção
ambiental previstas no PBA ou na legislação;

 Fazer registros de não conformidades ambientais observadas e apontar o direcionamento para as devidas
correções;

 Acompanhar o processo de correção das não conformidades ambientais.
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6.5.2.1.4. DESCRIÇÃO DA QUALIFICAÇÃO/QUANTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE EXECUÇÃO E MATERIAL/EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS

Equipe Material/Equipamentos*

Coordenador de Gestão Ambiental - Formação superior e com
experiência na atuação de gestão ambiental de
empreendimentos viários. Computadores, impressora e smartfones (integração de internet

+ câmera fotográfica/filmadora + GPS).
Veículo (passeio, com motorização 1.6).Especialista Ambiental - Formação em Eng. Ambiental, Biologia,

Florestal ou área correlata. Atuação na atividade de gestão
ambiental.

Coordenador de Supervisão Ambiental - Formação superior e
com experiência na atuação de supervisão ambiental de
empreendimentos viários.

Computadores, impressora, smartfones (integração de internet +
câmera fotográfica/filmadora + GPS), aparelho GPS (maior
precisão).
Veículo (utilitário, com tração 4x4, com motorização mínima
2.0).

Especialista Ambiental - Formação em Eng. Ambiental, Biologia,
Florestal ou área correlata. Atuação na atividade de supervisão
ambiental.

*Considera-se que haja disponibilização de espaço para trabalho (escritório ou home office) e material de escritório para toda a
equipe.
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6.5.2.1.5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividade

Planejamento Implantação Operação

Mês

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1 2 3 4 5 6 ...

Coordenação de Implantação do PBA

Supervisão Ambiental
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6.5.2.1.6. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

O acompanhamento das ações do programa se darão da seguinte forma:

 Apresentação de relatórios periódicos ao IAT, de acordo com periodicidade exigida;
 Apresentação de relatórios internos pela equipe de consultoria à coordenação de meio ambiente da ARB;
 Apresentação de relatórios periódicos à ANTT, de acordo com periodicidade exigida;

6.5.2.1.7. EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA

Profissional com formação superior em eng. ambiental, biologia, eng. florestal ou área correlata e com experiência na
elaboração de estudos e planejamentos ambientais para empreendimentos viários.

6.5.2.2. Plano Ambiental de Construção

Obras de engenharia em geral, particularmente as rodoviárias, interferem de modo substancial no meio ambiente,
requerendo desta maneira, a elaboração de estudos técnicos que definam criteriosamente medidas de controle e ações
para prevenir e reduzir os impactos ambientais decorrentes das mesmas.

O Plano Ambiental de Construção (PAC) tem como objetivo contemplar as diretrizes básicas (os critérios e as técnicas)
a serem empregadas durante a execução das obras e a atuação das equipes de trabalho da(s) construtora(s), bem
como os procedimentos operacionais e as instruções de trabalho, com intuito de orientar que as ações do
empreendimento estejam integradas e que garantam a execução das obras com o controle, monitoramento e a
mitigação dos impactos gerados e identificados no Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Sua função é assessorar e
verificar a sua inserção, nas rotinas diárias dos trabalhos e nos procedimentos operacionais padrões, que serão
elaborados pelas construtoras, sendo ações/procedimentos de engenharia a serem desenvolvidas no empreendimento.

O PAC se constituirá em diferentes planos e programas que contemplem aspectos tais como: Métodos de construção
padronizados e especializados, procedimentos para travessia de cursos d’água e áreas úmidas, medidas de prevenção,
contenção e controle de vazamentos de máquinas e equipamentos utilizados na construção, métodos especializados
para desmonte de rochas, dentre outros. Seu desenvolvimento será de estrita observância à legislação ambiental nos
níveis federal, estadual e quando existirem no âmbito municipal (quando aplicável ao empreendimento), e outros
regulamentos e normas técnicas relacionadas ao meio ambiente pertinentes à obra em questão.

Deverá atender também, as complementações e medidas condicionantes a ele pertinentes, e as que serão emitidas
pelo órgão licenciador na Licença de Instalação – LI.

Os planos e programas que farão parte do PAC são:

 Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
 Subprograma de Gestão e Monitoramento de Efluentes Líquidos na Fase de Construção;
 Programa de Controle da Supressão da Cobertura Vegetação;
 Subprograma de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos;
 Subprograma de Segurança Viária e de Mitigação das Interferências no Sistema Viário Municipal.
 Subprograma de Capacitação dos Trabalhadores;
 Subprograma de Desmobilização das Obras e Retiradas de Quaisquer Estruturas/Resíduos;

Espera-se que, com aplicação desse plano ambiental, se evitem e minimizem possíveis danos ao meio ambiente que
venham a acorrer em virtude da instalação do empreendimento rodoviário, com foco na qualidade ambiental das áreas
de apoio e áreas de instalação do empreendimento.

De modo comum à todos os planos e programas citados, o método de acompanhamento das ações é apresentado na
sequência.

6.5.2.2.1. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DOS PLANOS E PROGRAMAS QUE COMPÕEM O PAC

O acompanhamento das ações do programa se darão da seguinte forma:

 Apresentação de relatórios periódicos ao IAT, de acordo com periodicidade exigida;
 Apresentação de relatórios internos pela equipe da construtora à coordenação de meio ambiente da ARB;
 Apresentação de relatórios periódicos à ANTT, de acordo com periodicidade exigida.
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6.5.2.2.2. SUBPROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

De modo genérico os resíduos sólidos são os materiais resultantes do processo de produção, transformação,
utilização/consumo, oriundos de atividades humanas, animais ou resultantes de fenômenos naturais, cuja destinação
deverá ser ambientalmente e sanitariamente adequada.

No caso da construção civil, além do lixo gerado pelos trabalhadores e técnicos envolvidos na obra, são comuns
resíduos provenientes do próprio processo de construção, tais como, por exemplo, madeiras e compensados, restos de
ferragem, argamassa, tubulações, concreto em geral, asfaltos, etc.

produção de resíduos é inevitável em qualquer atividade humana. Nas obras de engenharia, em função do grande
volume gerado, é importante que haja a minimização dos mesmos e a destinação adequada, visto que o gerenciamento
inadequado dos resíduos pode trazer inúmeras implicações, inclusive de cunho econômico, com prejuízos financeiros,
sociais e ambientais.

Sendo assim, o Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos proposto para o Contorno Norte de Curitiba,
deverá definir os procedimentos necessários para o correto gerenciamento dos resíduos sólidos, decorrentes das
intervenções do empreendimento, em atendimento às normas oficiais, aos preceitos técnicos da boa engenharia e aos
cuidados com o meio ambiente afetado.

6.5.2.2.2.1. Objetivos

Objetivo Geral: Disciplinar o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados na construção do Contorno Norte de Curitiba,
visando reduzir os impactos gerados pelas atividades decorrentes da coleta, triagem, segregação, tratamento e
disposição final dos resíduos sólidos, trazendo benefícios à saúde humana e ao meio ambiente

Objetivos Específicos:

 Planejamento antecipado e a classificação prévia da geração de resíduos (de acordo com normas da ABNT,
de classificação de resíduos);

 A destinação em aterros específicos e legalizados, dos resíduos sólidos conforme sua classificação (o tema
gerenciamento de resíduos, tanto os sólidos quanto os líquidos, pode ser considerado como um dos assuntos
de maior amplitude nas questões ambientais tendo em vista os aspectos técnicos envolvidos e dos impactos
decorrentes seja aqueles ligados à veiculação de doenças e, portanto, à saúde pública, seja pela
contaminação de cursos de águas e dos lençóis freáticos, seja pelas questões sociais associadas).

6.5.2.2.2.2. Metodologia e Ações Gerais de Desenvolvimento do Plano

O desenvolvimento do Plano, para a fase de LI, deverá considerar:

 Os potenciais impactos ambientais associados;
 Análise das etapas de implantação do empreendimento e as possíveis fontes geradoras de resíduos

associadas;
 Indicativos das diretrizes para realização da coleta, segregação, acondicionamento e destinação dos resíduos,

considerando a possibilidade de reaproveitamento ou reciclagem;
 Avaliação de procedimentos adotados nas obras de modo a reduzir ou evitar a geração de resíduos sólidos.

As ações até então previstas e respectivas metodologias gerais de execução são:

 Capacitação dos profissionais: Todos os profissionais envolvidos com as obras deverão passar por
treinamento;

 Preparação dos locais adequados: Locais específicos para realização do processo de gerenciamento de
resíduos ;

 Regularização junto aos demais órgãos ambientais: todas as anuências ambientais inerentes ao processo
devem ser obtidas ou estarem válidas.

6.5.2.2.2.3. Detalhamento de Cada uma das Ações Específicas de Execução do Plano

Capacitação dos Profissionais

 Realizar treinamentos com os profissionais que irão iniciar suas atividades nas obras (primeiro treinamento);
 Realizar treinamentos com os profissionais já envolvidos nas obras (treinamento periódicos);
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 Utilizar como temas dos treinamentos: Tipologias dos resíduos sólidos; métodos de transporte,
acondicionamento e destinação final; e importância ambiental de manter a obra “limpa”.

Coleta dos Resíduos Sólidos

 Realizar a devida coleta de resíduos ao final de cada atividade;

Preparação dos Locais Adequados

 Conforme o andamento/etapa de obras, destinar locais para acondicionamento temporário de resíduos de
acordo com sua tipologia e volume;

 Destinação final dos resíduos sólidos aos locais adequados de acordo com sua natureza (aterros sanitários,
construção civil ou industrial).

Regularização Junto aos Demais Órgãos Ambientais

 Todo o processo de transporte e destinação final dos resíduos deve estar respaldado, se necessário for, por
licenciamento/autorização dos órgãos competentes.

6.5.2.2.2.4. Descrição da Qualificação/Quantificação da Equipe de Execução e Material/Equipamentos
Necessários

Equipe Material/Equipamentos*

Especialista Ambiental: Formação em eng. sanitária e/ou
ambiental.

Computador, impressora e smartfone (integração de internet +
câmera fotográfica/filmadora + GPS), equipamento audiovisual
para treinamentos.
Disponibilização de material didático sobre o tema (folder,
cartilha, panfleto ou outro).
Veículo (passeio, com motorização 1.6).

*Considera-se que haja disponibilização de espaço para trabalho (escritório ou home office) e material de escritório para toda a
equipe.
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6.5.2.2.2.5. Cronograma de Execução

Atividade

Planejamento Implantação Operação

Mês

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1 2 3 4 5 6 ...

Capacitação dos Profissionais

Preparação dos Locais Adequados

Regularização junto aos demais órgãos ambientais
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6.5.2.2.2.6. Equipe Técnica de Elaboração do Plano

Profissional com formação superior em eng. sanitária e/ou ambiental.

6.5.2.2.3. SUBPROGRAMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS NA FASE DE CONSTRUÇÃO

O tratamento e a disposição corretos dos efluentes líquidos originados das atividades, veículos, equipamentos,
incluindo o esgoto doméstico, envolvidos nas obras são de vital importância para que o solo e os recursos hídricos, sob
influência do empreendimento, não sejam contaminados.

Para o Contorno Norte de Curitiba os potenciais efluentes a serem gerados consistem nos esgotos sanitários das
edificações do canteiro de obras e dos instalações auxiliares, tais como unidades industriais de asfalto e concreto,
canteiros temporários, entre outros.

6.5.2.2.3.1. Objetivos

Objetivo Geral: Assegurar que todo e qualquer efluente gerado nas obras de instalação do Contorno Norte de Curitiba
possua destinação adequada conforme a lei.

Objetivos Específicos:

 Identificar e classificar previamente os tipos de efluentes sanitários e industriais a serem gerados;
 Coletar os efluentes e destiná-los ao correto tratamento/destino final;
 Estabelecer as diretrizes de controle ambiental de efluentes das obras;
 Estabelecer de diretrizes de monitoramento de efluentes sanitários e industriais nos canteiros de obras, parque

de lavação de máquinas, restaurantes, alojamentos, etc.

6.5.2.2.3.2. Metodologia e Ações Gerais de Desenvolvimento do Plano

O desenvolvimento do Plano, para a fase de LI, deverá considerar:

 Os potenciais impactos ambientais associados;
 Análise das etapas de implantação do empreendimento e as possíveis fontes geradoras de efluentes;
 Indicativos das diretrizes para realização da coleta,tratamento e destinação dos efluentes gerados;
 Avaliação de procedimentos adotados nas obras de modo a reduzir ou evitar a geração de efluentes.

As ações até então previstas e respectivas metodologias gerais de execução são:

 Capacitação dos profissionais: Todos os profissionais envolvidos com as obras deverão passar por
treinamento;

 Preparação dos locais adequados: Locais específicos para realização do processo de armazenamento e
tratamento de efluentes ;

 Regularização junto aos demais órgãos ambientais: todas as anuências ambientais inerentes ao processo
devem ser obtidas ou estarem válidas.

6.5.2.2.3.3. Detalhamento de Cada uma das Ações Específicas de Execução do Plano

Capacitação dos Profissionais

 Realizar treinamentos com os profissionais que irão iniciar suas atividades nas obras (primeiro treinamento);
 Realizar treinamentos com os profissionais já envolvidos nas obras (treinamento periódicos);
 Utilizar como temas dos treinamentos: Tipologias de efluentes; métodos de armazenamento, tratamento e

destinação final; e importância ambiental de manter o controle de efluentes na obra.

Coleta e Tratamento de Efluentes

 Realizar para cada etapa de obra o devido controle de efluentes.

Preparação dos Locais Adequados

 Conforme o andamento/etapa de obras, avaliar e implantar sistemas de coleta e tratamento de efluentes.



105

Regularização Junto aos Demais Órgãos Ambientais

 Todo o processo de coleta e tratamento de efluentes deve estar respaldado, se necessário for, por
licenciamento/autorização dos órgãos competentes.

6.5.2.2.3.4. Descrição da Qualificação/Quantificação da Equipe de Execução e Material/Equipamentos
Necessários

Equipe Material/Equipamentos*

Especialista Ambiental: Formação em eng. sanitária e/ou
ambiental.

Computador, impressora e smartfone (integração de internet +
câmera fotográfica/filmadora + GPS), equipamento audiovisual
para treinamentos.
Disponibilização de material didático sobre o tema (folder,
cartilha, panfleto ou outro).
Veículo (passeio, com motorização 1.6).

*Considera-se que haja disponibilização de espaço para trabalho (escritório ou home office) e material de escritório para toda a
equipe.



106

6.5.2.2.3.5. Cronograma de Execução

Atividade

Planejamento Implantação Operação

Mês

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1 2 3 4 5 6 ...

Capacitação dos Profissionais

Preparação dos Locais Adequados

Regularização junto aos demais órgãos ambientais
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6.5.2.2.3.6. Equipe Técnica de Elaboração do Plano

Profissional com formação superior em eng. sanitária e/ou ambiental.

6.5.2.2.4. SUBPROGRAMA DE CONTROLE DA SUPRESSÃO DA COBERTURA VEGETAL

Uma das primeiras atividades a serem colocadas em prática para a implantação do empreendimento é a limpeza do
terreno, o preparando para as obras de engenharia propriamente ditas e as instalações das estruturas de apoio
necessárias. A limpeza do terreno ocorrem em áreas com e sem a cobertura de vegetação nativa.

Em função disto, será contemplado para o empreendimento um Programa de Controle de Supressão de Vegetação,
que, além de atender às recomendações do EIA e as exigências da legislação ambiental, serve ao propósito de
salvaguardar o patrimônio genético local, representado pela flora, frente às condições impostas pelo empreendimento.

Ressalta-se que a vegetação a ser suprimida deverá limitar-se ao estritamente necessário, cuja supressão deverá ser
devidamente compensada conforme a legislação vigente.

6.5.2.2.4.1. Objetivos

Objetivo Geral: Estabelecer diretrizes executivas para as etapas de identificação prévia (referente ao inventário
florístico), da execução e controle da atividade de supressão, com intuito de minimizar o corte da vegetação para as
obras do Contorno Norte de Curitiba, propondo medidas que serão adotadas nas atividades de corte em conformidade
com a legislação ambiental pertinente ao tema e com as autorizações e licenças ambientais.

Objetivos Específicos:

 Avaliar as áreas alvo de supressão;
 Realizar levantamento das espécies a serem suprimidas;
 Liberar as áreas para a supressão da vegetação;
 Acompanhar a execução dos procedimentos de supressão, retirada e acondicionamento do material lenhoso;
 Acompanhar e fiscalizar os exemplares suprimidos, por meio da sua identificação, cubagem e

acondicionamento adequado até sua destinação final.

6.5.2.2.4.2. Metodologia e Ações Gerais de Desenvolvimento do Programa

O desenvolvimento do Programa, para a fase de LI, deverá considerar:

 Os potenciais impactos ambientais associados;
 Informações detalhadas da delimitação da área a ser suprimida, assim como a respectiva qualificação da

vegetação, com base no inventário florestal objeto da autorização de supressão a ser emitida pelo órgão
licenciador;

 A indicação do processo de supressão, considerando: a regularização da equipe de execução e
acompanhamento do corte; tratamento e acondicionamento temporário da madeira; e processo de destinação
final da madeira;

 As indicações dos programas ambientais associados ao processo de corte da vegetação assim como a inter-
relação entre eles e este programa;

As ações até então previstas e respectivas metodologias gerais de execução são:

 Capacitação dos profissionais: Todos os profissionais envolvidos com a atividade de supressão de
vegetação deverão obter capacitação associada ao processo de corte, envolvendo os cuidados relacionados à
segurança, aos limites da área de intervenção, dos acompanhamentos ambientais necessários e de todas as
etapas envolvidas, ou seja, do corte à destinação final da madeira;

 Corte e acondicionamento da madeira: Detalhamento do processo de corte, que além da derrubada da
árvore, considera sua segregação em toras ou lenhas e o seu acondicionamento em local adequado até a sua
destinação final;

 Mensuração e qualificação da madeira suprimida: Após realizado o acondicionamento da madeira, deverá
ser feita a medição dos volumes de toras/lenhas gerados, assim como a identificação das espécies que os
compõem;
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 Destinação final da madeira: Detalhamento do processo que envolve o transporte da madeira até o destino
final, cujo processo envolve, dentre outras informações, a quantidade (volume) e tipo de madeira e pátios de
origem e destino de modo que se obtenha autorização do órgão ambiental (Documento de Origem Florestal -
DOF).

Importante mencionar que antes do início das atividades de supressão da vegetação, deverão ser obtidas junto ao
órgão ambiental competente as devidas autorizações, de acordo com a legislação ambiental vigente. As cópias das
autorizações e/ou licenças deverão ser mantidas nas frentes de obras, de modo a atender a quaisquer verificações por
parte de autoridades competentes. A ausência destes documentos durante os serviços poderá acarretar na interrupção
das atividades.

6.5.2.2.4.3. Detalhamento de Cada uma das Ações Específicas de Execução do Programa

Capacitação dos profissionais

 Realizar treinamentos com os profissionais que irão iniciar suas atividades nas obras (primeiro treinamento);
 Realizar treinamentos com os profissionais já envolvidos nas obras (treinamento periódicos);
 Utilizar como temas dos treinamentos: Segurança no processo de corte de vegetação; Atenção aos limites

existentes para a área de supressão; Demais atividades ambientais (programas) associadas à atividade de
corte de vegetação; todas as etapas envolvidas no processo de supressão de vegetação (do corte ao destino
final da madeira).

Corte e acondicionamento da madeira

 Realizar a supressão de vegetação em conformidade com a autorização de corte de vegetação emitida pelo
órgão licenciador;

 Realizar a demarcação física das áreas a serem suprimidas por meio de estaqueamento, barreiras plásticas,
fitas de sinalização, entre outros. A demarcação será realizada com base no projeto detalhado do
empreendimento, onde são indicadas as estruturas que compõem o empreendimento e todas as áreas de
apoio necessárias à implantação do mesmo;

 Dividir as áreas de intervenção em módulos sequenciais com o objetivo de orientar as etapas de remoção da
vegetação de modo que as últimas áreas a serem desmatadas sejam aquelas próximas das formações em
melhor estado de conservação que não serão diretamente afetadas pelo empreendimento. Desta forma os
animais são induzidos a se deslocarem para áreas situadas fora da área diretamente afetada e que possuam
ambientes com recursos necessários para sua manutenção;

 Toda a operação de retirada da cobertura vegetal deverá ser acompanhada por técnico treinado para orientar
os operadores das máquinas de modo que o planejamento da supressão seja obedecido e, ainda, que a
remoção da vegetação fique restrita àquela área estritamente necessária à implantação do empreendimento;

 Realizar o acondicionamento da madeira em locais pré-determinados. Não deve haver o transporte da madeira
oriunda da supressão, em que haja autorização, para fora dos limites da área de intervenção do
empreendimentos;

 Após a supressão de vegetação, a área deverá ser completamente limpa, com a remoção do material vegetal
gerado (folhas e galhos), visando prevenir possíveis obstruções dos dispositivos de drenagem ou possibilidade
da ocorrência de fogo. Não deverá ser executada a prática da queima dos restos da vegetação suprimida;

Mensuração e qualificação da madeira suprimida:

 Realizar medição dos volumes de toras/lenhas gerados a partir do corte da vegetação;
 Realizar a identificação das espécies suprimidas;

Destinação final da madeira

 Instaurar processo junto ao órgão ambiental que autorize o transporte da madeira, apresentando informações
pertinentes, dentre elas: Autorização de corte de vegetação, pátios de origem e destino da madeira, volume e
identificação das espécies suprimidas;

 Realizar o transporte de madeira ao destino final de posse de documento regulatório (DOF);
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 De modo a viabilizar o aproveitamento da madeira (como tora ou lenha), evitando perdas devido ao
apodrecimento, a definição do destino final deve se dar durante o processo de corte. Já seu processo de
autorização de transporte deve ocorrer logo após o acondicionamento da madeira.

6.5.2.2.4.4. Descrição da Qualificação/Quantificação da Equipe de Execução e Material/Equipamentos
Necessários

Equipe Material/Equipamentos*

Especialista Ambiental: Formação em eng. florestal.

Computador, impressora e smartfone (integração de internet +
câmera fotográfica/filmadora + GPS), equipamento audiovisual
para treinamentos.
Disponibilização de material didático sobre o tema (folder,
cartilha, panfleto ou outro).
Veículo (passeio, com motorização 1.6).

*Considera-se que haja disponibilização de espaço para trabalho (escritório ou home office) e material de escritório para toda a
equipe.
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6.5.2.2.4.5. Cronograma de Execução

Atividade

Planejamento Implantação Operação

Mês

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1 2 3 4 5 6 ...

Capacitação dos profissionais

Corte e acondicionamento da madeira

Mensuração e qualificação da madeira suprimida

Destinação final da madeira
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6.5.2.2.4.6. Equipe Técnica de Elaboração do Programa

Profissional com formação superior em eng. florestal.

6.5.2.2.5. SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS

As atividades interventivas inerentes a implantação de empreendimentos ocasionam a fragilidade do solo, ocasionando
a perda de sua proteção natural constituída pelo tempo e a pela ausência das intervenções antrópicas.

Supressão de vegetação, remoção de solo orgânico, exposição prolongada às chuvas e ventos é uma sequência de
fatos comumentes ocorrentes em obras de implantação de rodovias que provocam danos ao solo, onde se instalam
processos erosivos.

Os danos ocasionados por uma exposição prolongada do solo ao tempo podem ser sobre cursos d’água
(assoreamento), as drenagens artificiais da rodovia e do entorno (entupimento parcial ou total), sobre a vegetação
adjacente e sobre a própria rodovia.

6.5.2.2.5.1. Objetivos

Objetivo Geral: Apresentar as ações operacionais preventivas e corretivas destinadas a promover o controle dos
processos erosivos decorrentes das obras e evitar problemas de instabilidade de encostas e maciços, com foco,
principalmente, na faixa de domínio, nas áreas de taludes de cortes e dos aterros, nas áreas de exploração de materiais
de construção e bota-foras, nas áreas de canteiros de obras e de caminhos de serviços, dentre outras, que pela
inexistência de um manejo adequado do solo ou do subdimensionamento da drenagem, podem acarretar riscos à
integridade das estruturas do entorno.

Objetivos Específicos:

 Minimizar perdas de solo e evitem o assoreamento;
 Manter as características dos solos das áreas diretamente afetadas;
 Restabelecer as condições originais do solo após a desmobilização dos serviços;
 Evitar o assoreamento da rede de drenagem natural e artificial;
 Restabelecer as condições naturais de drenagem, possibilitando o escoamento superficial e evitando

processos erosivos;
 Estabelecer e consolidar os mecanismos para o controle dos processos erosivos, como monitorar a eficiência e

eficácia dos mesmos, durante a fase de construção e inclusive após a implantação do Contorno Norte de
Curitiba, na fase de operação.

6.5.2.2.5.2. Metodologia e Ações Gerais de Desenvolvimento do Programa

O desenvolvimento do Programa, para a fase de LI, deverá considerar:

 Os potenciais impactos ambientais associados;
 O projeto de engenharia e as etapas de execução do empreendimento.

As ações até então previstas e respectivas metodologias gerais de execução são:

 Capacitação dos profissionais: Todos os profissionais envolvidos com as obras deverão passar por
treinamento;

 Planejamento executivo: Planejamento de obra que deve considerar o menor tempo possível de exposição
ao tempo/clima do solo sujeito aos processos erosivos;

 Ações preventivas: Priorizar sempre que possível, durante a execução das obras, a implantação das
estruturas direcionadoras das águas (como canaletas de crista e pé de taludes e dissipadores de energia) e
das medidas previstas para proteção do solo, como hidrossemeadura e enleivamento, previstas no projeto de
engenharia. Também instalar estruturas provisórias voltadas a evitar o carreamento de solo, como mantas de
bidim e bacias de sedimentação;

 Ações corretivas: recuperar áreas objetos de processos erosivos e recuperar drenagens (naturais e artificiais)
assoreadas.
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6.5.2.2.5.3. Detalhamento de Cada uma das Ações Específicas de Execução do Programa

Capacitação dos profissionais

 Realizar treinamentos com os profissionais que irão iniciar suas atividades nas obras (primeiro treinamento);
 Realizar treinamentos com os profissionais já envolvidos nas obras (treinamento periódicos);
 Utilizar como temas dos treinamentos: O que são processos erosivos e suas consequências; Estruturas de

projetos destinadas ao controle das águas e, consequentemente, evitam a ocorrência de processos erosivos;
Métodos preventivos e corretivos associados a ocorrência de processos erosivos a serem utilizados nas obras;

Planejamento executivo

 Realizar planejamento de execução das obras antes de iniciadas as atividades, envolvendo as equipes de
engenharia construtiva e de meio ambiente, com objetivo de programar as ações de obras para o menor tempo
possível de exposição ao tempo/clima do solo sujeito aos processos erosivos;

Ações preventivas

 Priorizar a implantação das estruturas direcionadoras das águas (como canaletas de crista e pé de taludes e
dissipadores de energia);

 Priorizar as medidas previstas em projeto para proteção do solo, como hidrossemeadura e enleivamento;
 Priorizar a instalação das estruturas provisórias voltadas a evitar o carreamento de solo, como mantas de bidim

e bacias de sedimentação.

Ações corretivas

 Recuperar áreas objetos de processos erosivos;
 Recuperar drenagens (naturais e artificiais) assoreadas.

6.5.2.2.5.4. Descrição da Qualificação/Quantificação da Equipe de Execução e Material/Equipamentos
Necessários

Equipe Material/Equipamentos*

Especialista Ambiental: Formação em eng. sanitária e
ambiental.

ou
Especialista em Obras: Formação em eng. civil.

Computador, impressora e smartfone (integração de internet +
câmera fotográfica/filmadora + GPS), equipamento audiovisual
para treinamentos.
Disponibilização de material didático sobre o tema (folder,
cartilha, panfleto ou outro).
Veículo (passeio, com motorização 1.6).

*Considera-se que haja disponibilização de espaço para trabalho (escritório ou home office) e material de escritório para toda a
equipe.
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6.5.2.2.5.5. Cronograma de Execução

Atividade

Planejamento Implantação Operação

Mês

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1 2 3 4 5 6 ...

Capacitação dos profissionais

Planejamento executivo

Ações preventivas

Ações corretivas
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6.5.2.2.5.6. Equipe Técnica de Elaboração do Programa

Profissional com formação superior em eng. sanitária e/ou ambiental ou eng. civil.

6.5.2.2.6. SUBPROGRAMA DE SEGURANÇA VIÁRIA E DE MITIGAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS NO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL

A execução do empreendimento de grande porte, com fluxo recorrente de veículos pesados é atrelado à necessidade
de planejamento, de modo que potenciais impactos ambientais no ambiente de entorno (extra obra) venham a ser
mitigados.

A pressão sobre a infraestrutura viária e acessos existentes, o incômodo à população ou até mesmo a ocorrência de
acidentes com moradores e usuários da rodovia remetem a necessidade de tomadas de ações voltadas à segurança, à
preservação da infraestrutura de entorno e a adoção de processos construtivos cujo método e/ou tecnologia envolvida
possibilitem a mitigação de potencias transtornos à população.

6.5.2.2.6.1. Objetivos

Objetivo Geral: Apresentar as ações operacionais preventivas e corretivas destinadas à preservar a infraestrutura de
entorno as obras, à reduzir o incômodo à população e a mitigar potencias riscos de acidentes com moradores e
usuários da rodovia.

Objetivos Específicos:

 Preservar e, se necessário, adequar as infraestruturas existentes através de planejamento e ações preventivas
e corretivas;

 Verificar alternativas executivas que minimizem o incômodo à população local;
 Proceder com a atividade de segurança do trabalho juntamente com a atividade de obras.

6.5.2.2.6.2. Metodologia e Ações Gerais de Desenvolvimento do Programa

O desenvolvimento do Programa, para a fase de LI, deverá considerar:

 Os potenciais impactos ambientais associados;
 Projeto executivo de engenharia, referenciando as etapas e métodos executivos, acessos e principais vias de

utilização;
 Identificação dos núcleos populacionais e edificações mais próximas ao empreendimento;

As ações até então previstas e respectivas metodologias gerais de execução são:

 Planejamento para utilização das vias públicas: Essa ação visa resguardar as condições/características das
vias públicas a serem utilizadas pelos veículos das obras;

 Avaliação de incômodo à população de entorno: Ação que visa identificar as principais causas de
incômodos à população que seriam ocasionados pela obra;

 Avaliação e implementação de dispositivos de segurança: Planejamento e ação de segurança voltada à
comunidade de entorno e aos usuários das vias locais.

6.5.2.2.6.3. Detalhamento de Cada uma das Ações Específicas de Execução do Programa

Planejamento para utilização das vias públicas

 Identificar as vias públicas a serem utilizadas pelos veículos das obras;
 Identificar os locais sensíveis quanto a infraestrutura da via a ser utilizada e realizar adequações prévias à sua

utilização;
 Identificar danos causados nas vias públicas pelos veículos de obras e executar os reparos necessários.

Avaliação de incômodo à população de entorno

 Avaliação prévia da população mais propícia a ser incomodada pelas atividades de obras;
 Propor e realizar ações preventivas e corretivas;
 Fazer avaliação junto à comunidade quanto as aspectos de obras que lhe causam incômodo/desconforto.
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Avaliação e implementação de dispositivos de segurança:

 Avaliação prévia dos aspectos de segurança associados à utilização de via local;
 Realizar ações preventivas associadas à sinalização;
 Realizar capacitação dos operadores/motoristas dos veículos de obras;

6.5.2.2.6.4. Descrição da Qualificação/Quantificação da Equipe de Execução e Material/Equipamentos
Necessários

Equipe Material/Equipamentos*

Especialista em Obras: Formação em eng. civil.
Especialista em Segurança do Trabalho: Formação em
Segurança do Trabalho.

Computador, impressora e smartfones (integração de internet +
câmera fotográfica/filmadora + GPS), equipamento audiovisual
para treinamentos.
Disponibilização de material didático sobre o tema (folder,
cartilha, panfleto ou outro).
Veículo (passeio, com motorização 1.6).

*Considera-se que haja disponibilização de espaço para trabalho (escritório ou home office) e material de escritório para toda a
equipe.
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6.5.2.2.6.5. Cronograma de Execução

Atividade

Planejamento Implantação Operação

Mês

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1 2 3 4 5 6 ...

Planejamento para utilização das vias públicas

Avaliação de incômodo à população de entorno

Avaliação e implementação de dispositivos de
segurança
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6.5.2.2.6.6. Equipe Técnica de Elaboração do Programa

Profissional com formação superior em eng.Civil e formação em Segurança do Trabalho

6.5.2.2.7. SUBPROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES

A inserção das obras nas comunidades de Colombo tem coo característica a utilização de mão de obra não local, em
maioria fora do Estado do Paraná.

Alguns potenciais impactos negativos estão associados a esta característica das obras, como o aumento da taxa de
incidência de doenças e sobrecarga na infraestrutura e nos serviços públicos.

Já nas obras, independente da origem do trabalhador, potencias danos à saúde podem ocorrer em função de ruídos e
contaminantes atmosféricos, ou até mesmo pela ocorrência de acidentes de trabalho.

Voltando ao ambiente externo à obra, cita-se positivamente o aumento de receitas dos prestadores de serviço e
comércio em geral de entorno ao empreendimento, visto o potencial aumento de consumo necessário para atender
diretamente e indiretamente os envolvidos com o empreendimento.

Nesse sentido, tendo como os trabalhadores das obras o ponto central relacionado aos aspectos potenciais acima
mencionados, faz-se necessidade de uma abordagem de capacitação destes voltada a mitigar os potenciais impactos
negativos e potencializar o impacto positivo observado.

6.5.2.2.7.1. Objetivos

Objetivo Geral: Realizar capacitação com os trabalhadores das obras de modo a mitigar os potenciais impactos
negativos e potencializar o impacto positivo.

Objetivos Específicos:

 Realizar capacitação com os trabalhadores das obras;
 Avaliar junto à comunidade as potenciais interferências positivas e negativas associadas aos trabalhadores das

obras;
 Propor alterações de planejamento de obras, de equipe ou de método de trabalho em função das observações

colocadas pela comunidade.

6.5.2.2.7.2. Metodologia e Ações Gerais de Desenvolvimento do Programa

O desenvolvimento do Plano, para a fase de LI, deverá considerar:

 Os potenciais impactos ambientais associados;
 Projeto executivo de engenharia, referenciando as etapas e métodos executivos e equipe de implantação

associada/mobilizada;
 Identificação dos núcleos populacionais e edificações mais próximas ao empreendimento;

As ações até então previstas e respectivas metodologias gerais de execução são:

 Capacitação dos Trabalhadores: Ação que visa apresentar aos trabalhadores as características das obras,
dos equipamentos e cuidados associados quanto à segurança de trabalho. Também devem ser apresentadas
as comunidades de entorno assim como os principais cuidados que estes devem ter durante as atividades de
obras, minimizando potencias incômodos a população.

6.5.2.2.7.3. Detalhamento de Cada uma das Ações Específicas de Execução do Programa

Capacitação dos Trabalhadores

 Realizar capacitação para cada trabalhador antes do início das atividades de obra;
 Realizar capacitação para cada trabalhador periodicamente durante a fase de obras;
 Para capacitação, apresentar informações das obras, dos equipamentos e cuidados associados quanto à

segurança de trabalho;
 Para capacitação, apresentar as comunidades de entorno do empreendimento e os principais cuidados que

devem ser adotados durante as atividades de obras, minimizando potencias incômodos a população.
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6.5.2.2.7.4. Descrição da Qualificação/Quantificação da Equipe de Execução e Material/Equipamentos
Necessários

Equipe Material/Equipamentos*

Especialista Ambiental: Formação em eng. sanitária e/ou
ambiental.
Especialista em Segurança do Trabalho: Formação em
Segurança do Trabalho.

Computador, impressora e smartfone (integração de internet +
câmera fotográfica/filmadora + GPS), equipamento audiovisual
para treinamentos.
Disponibilização de material didático sobre o tema (folder,
cartilha, panfleto ou outro).
Veículo (passeio, com motorização 1.6).

*Considera-se que haja disponibilização de espaço para trabalho (escritório ou home office) e material de escritório para toda a
equipe.
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6.5.2.2.7.5. Cronograma de Execução

Atividade

Planejamento Implantação Operação

Mês

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1 2 3 4 5 6 ...

Capacitação dos Trabalhadores
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6.5.2.2.7.6. Equipe Técnica de Elaboração do Plano

Profissional com formação superior em eng. Sanitarista e Ambiental e formação em Segurança do Trabalho.

6.5.2.2.8. SUBPROGRAMA DE DESMOBILIZAÇÃO DAS OBRAS E RETIRADAS DE QUAISQUER ESTRUTURAS/RESÍDUOS

Ao final de cada etapa de obras ou entrega de trechos concluídos existe o processo de desmobilização de equipe,
equipamentos e estruturas instaladas com fins de apoio às obras.

Neste processo, há de se adequar e recuperar a área até então utilizada como apoio de modo que não se torne um
passivo ambiental do empreendimento. Também, outras ações podem ser tomadas no sentido de restabelecer ou
readequar serviços de infraestrutura.

6.5.2.2.8.1. Objetivos

Objetivo Geral: Restabelecer a qualidade ambiental após a desmobilização das obras e retiradas de estruturas e
resíduos

Objetivos Específicos:

 Recuperar a área degradada;
 Restabelecer serviços de infraestrutura.
 Reduzir o incômodo à população.

6.5.2.2.8.2. Metodologia e Ações Gerais de Desenvolvimento do Programa

O desenvolvimento do Plano, para a fase de LI, deverá considerar:

 Os potenciais impactos ambientais associados;
 Concepção e localização previstas para as áreas de apoio;
 Cronograma detalhado de execução das obras (se disponível);
 Projeto de recuperação de área degrada previsto no projeto de engenharia (se disponível).

As ações até então previstas e respectivas metodologias gerais de execução são:

 Desmobilização de equipe, equipamentos e áreas de apoio: Remoção de toda a estrutura de apoio as
obras, incluindo resíduos e efluentes;

 Recuperação da área de apoio: Avaliando-se a necessidade ou pertinência, a área de apoio deverá ser
recuperada, cujas características ambientais almejadas deverão ser avaliadas caso à caso;

6.5.2.2.8.3. Detalhamento de Cada uma das Ações Específicas de Execução do Programa

Desmobilização de equipe, equipamentos e áreas de apoio

 Remover toda a estrutura de apoio instalada;
 Remover todos os resíduos e/ou efluentes e destiná-los adequadamente;

Recuperação da área de apoio

 Avaliar a necessidade de recuperação da área;
 Avaliar o processo de recuperação da área de apoio, cujas características ambientais almejadas deverão ser

avaliadas caso à caso;
 Executar o processo de recuperação e, se for o caso, acompanhar a evolução da recuperação da área.
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6.5.2.2.8.4. Descrição da Qualificação/Quantificação da Equipe de Execução e Material/Equipamentos
Necessários

Equipe Material/Equipamentos*

Especialista em Obras: Formação em eng. civil.
e

Especialista Ambiental: Formação em eng. florestal.

Computador, impressora e smartfones (integração de internet +
câmera fotográfica/filmadora + GPS).
Veículo (passeio, com motorização 1.6).

*Considera-se que haja disponibilização de espaço para trabalho (escritório ou home office) e material de escritório para toda a
equipe.
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6.5.2.2.8.5. Cronograma de Execução

Atividade

Planejamento Implantação Operação

Mês

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1 2 3 4 5 6 ...

Desmobilização de equipe, equipamentos e áreas
de apoio

Recuperação da área de apoio

* Não no momento um cronograma de mobilização, desmobilização ou recuperação de área de apoio. Considera-se que esta situação pode ocorrer durante toda a fase de obras e nos primeiros

meses da fase de operação.
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6.5.2.2.8.6. Equipe Técnica de Elaboração do Programa

Profissionais com formação superior em eng. civil e florestal.

6.5.2.3. Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamento de Fauna

As obras de implantação e, posteriormente, a operação da rodovia, pode trazer impactos severos à fauna silvestre,
decorrentes da perda de conectividade e mortalidade direta.

O projeto executivo prevê uma série de obras de arte sobre drenagens superficiais, que se prestarão a passagens
inferiores de fauna e que propiciarão a mitigação destes impactos. No entanto, a utilização de mecanismos acessórios,
como degraus secos e cercas direcionadoras, pode ser otimizada pela agregação de informações ainda durante a fase
de implantação.

6.5.2.3.1. OBJETIVOS

Objetivo Geral: Identificar a ocorrência de impactos e propor medidas de mitigação visando minimizar a interferência
do empreendimento sobre as comunidades e populações da fauna existentes na área de influência e redução de riscos
aos usuários.

Objetivos Específicos:

 Minimizar o atropelamento de animais silvestres ao longo do eixo linear do empreendimento;
 Manter a conexão entre habitats interceptados pela rodovia;
 Otimizar o uso de recursos na implantação de estruturas de mitigação.

6.5.2.3.2. METODOLOGIA E AÇÕES GERAIS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Durante a fase de Instalação, deve ser realizado o monitoramento semanal dos acessos principais às frentes de obras.
Já durante a fase de Operação devem ser realizadas campanhas de amostragem trimestrais ao longo dos dois
primeiros anos, percorrendo-se o trecho, integralmente, em três dias, consecutivos ou alternados, nos dois sentidos da
via.

6.5.2.3.3. DETALHAMENTO DE CADA UMA DAS AÇÕES ESPECÍFICAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

A coleta dos dados deverá ser baseada em avistamentos de carcaças realizados com auxílio de carro, trafegando a 40
km/h. Para o fator de correção dos atropelamentos devem ser aleatorizados 3 trechos de 1 km cada, que devem ser
percorridos a pé, nos dois sentidos da via, uma vez a cada campanha.

Os dados climáticos da região no período de realização das campanhas, incluindo índice pluviométrico, temperatura
média e outros dados relevantes serão apresentados, uma vez que os mesmos podem influenciar na atividade ou no
comportamento dos diferentes grupos faunísticos, além de poderem influenciar na metodologia do monitoramento,
sendo pela remoção das carcaças da via, ou pela dificuldade de visualização das carcaças em caso de chuva forte ou
mesmo estando a pista molhada. Os dados podem ser obtidos no site do INMET, para estação meteorológica próxima
ao trecho.

Todo animal encontrado atropelado e morto será marcado com tinta spray, visando evitar a recontagem e auxiliar na
obtenção de dados para o cálculo da taxa de remoção de carcaça.

FATORES DE CORREÇÃO

Visando uma estimativa mais precisa das taxas de atropelamento de fauna, o fator de correção a partir da comparação
entre as taxas obtidas por meio das amostragens de carro e a pé (caminhamento) e a taxa de remoção de carcaças
deverão ser calculados e estratificados por grupo e ambiente monitorado.

TRECHOS CRÍTICOS PARA O ATROPELAMENTO DA FAUNA E MEDIDAS MITIGADORAS

Os trechos críticos para atropelamento da fauna (HotSpots) deverão ser identificados com auxílio do Programa Siriema
(COELHO et al., 2017), o qual mensura a não aleatoriedade dos atropelamentos ao longo de diversas escalas (RIPLEY
1981; CRESSIE, 1993; LEVINE, 2004 apud COELHO et al., 2017) e identifica os principais trechos de atropelamento
considerando os agrupamentos significativos ao longo da rodovia.
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As informações geradas pelo Software Siriema deverão ser analisadas de forma estratificada por grupo-alvo e cruzadas
com uma análise da paisagem.

O objetivo será a verificação da efetividade e proposição de melhorias das medidas de mitigação propostas.

6.5.2.3.4. DESCRIÇÃO DA QUALIFICAÇÃO/QUANTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE EXECUÇÃO E MATERIAL/EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS

Equipe Material/Equipamentos*

Biólogo - Formação em Biologia. Atuação na atividade de
monitoramento da fauna.

Computadores, impressora e smartfones (integração de internet
+ câmera fotográfica/filmadora + GPS).
Veículo (passeio, com motorização 1.6).

Assistente/Biólogo - profissional em formação em Biologia. Um
profissional para cada biólogo atuando no monitoramento.
Atuação na atividade de monitoramento da fauna.

Computadores, impressora, smartfones (integração de internet +
câmera fotográfica/filmadora + GPS), aparelho GPS (maior
precisão).
Veículo (utilitário, com tração 4x4, com motorização mínima
2.0).

*Considera-se que haja disponibilização de espaço para trabalho (escritório ou home office) e material de escritório para toda a
equipe.
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6.5.2.3.5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividade

Planejamento Implantação Operação

Mês

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1 2 3 4 5 6 ...

Monitoramento da fauna (obras/semanal)

Monitoramento da fauna (operação/trimestral)
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6.5.2.3.6. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

O acompanhamento das ações do programa se darão da seguinte forma:

 Apresentação de relatórios periódicos ao IAT, de acordo com periodicidade exigida;
 Apresentação de relatórios internos pela equipe de consultoria à coordenação de meio ambiente da ARB;
 Apresentação de relatórios periódicos à ANTT, de acordo com periodicidade exigida;

6.5.2.3.7. EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA

Profissional com formação superior em eng. ambiental, biologia, eng. florestal ou área correlata e com experiência na
elaboração de estudos e planejamentos ambientais para empreendimentos viários.

6.5.2.4. Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna

A supressão de vegetação é uma das atividades inevitáveis para a execução das obras de implantação do
empreendimento e compreende o corte raso de árvores, arbustos e ervas e inclui a derrubada, a remoção e o
transporte de todo o material vegetal existente na área e, durante a fase de construção, pode ocasionar efeitos
negativos temporários ou permanentes sobre a fauna nativa, como perda de habitat e indivíduos, diminuição da riqueza
local e alterações ecológicas entre as comunidades faunísticas. Além disso, dependendo da escala em que ocorre a
supressão, a capacidade limitada de deslocamento de muitas espécies impede que estas alcancem áreas seguras,
aumentando os riscos de acidentes.

Neste sentido, a execução do Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna justifica-se pela mitigação dos
impactos relacionados à fauna, no sentido de propiciar o afugentamento brando dos animais silvestres e o resgate e
translocação de indivíduos presentes nas áreas de supressão.

6.5.2.4.1. OBJETIVOS

Objetivo Geral: mitigar o impacto das atividades de supressão, inerentes à implantação do empreendimento, sobre a
fauna silvestre, através da execução de medidas estabelecidas por este programa, facilitando o deslocamento da fauna
para áreas remanescentes e realizando o salvamento de espécimes encontrados na área do empreendimento.

Objetivos Específicos:

 Treinar as equipes de supressão de vegetação visando à implementação das ações propostas no
subprograma;

 Executar ações de manejo mais adequadas às espécies ocorrentes nas áreas impactadas, incluindo todas as
ações previstas nesse subprograma;

 Acompanhar todas as frentes de supressão, visando a implementação das ações propostas neste
subprograma;

 Providenciar o tratamento especializado dos animais encontrados feridos que assim o necessitem (CETAS ou
clínicas veterinárias).

6.5.2.4.2. METODOLOGIA E AÇÕES GERAIS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Antes do início das atividades de supressão da vegetação, deverão ser obtidas junto ao órgão ambiental competente as
devidas autorizações, de acordo com a legislação ambiental vigente. As cópias das autorizações e/ou licenças deverão
ser mantidas nas frentes de obras, de modo a atender a quaisquer verificações por parte de autoridades competentes.
A ausência destes documentos durante os serviços poderá acarretar na interrupção das atividades.

6.5.2.4.3. DETALHAMENTO DE CADA UMA DAS AÇÕES ESPECÍFICAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Capacitação para a equipe de resgate

Antes do início das obras, devem ser definidas as técnicas a serem utilizadas de afugentamento, captura e resgate de
fauna, bem como os materiais necessários a essas atividades. A equipe envolvida deve ser capacitada pelo
responsável técnico, recebendo instruções que levem à consciencializarão sobre a importância do trabalho de
afugentamento e resgate da fauna. Deem ser oferecidas informações das principais espécies que poderão ser
encontradas com base no Diagnóstico de Fauna realizado, além de procedimentos em caso de contatos com animais
peçonhentos (serpentes, abelhas, escorpiões e aranhas).
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Atendimento Veterinário

Antes do início das obras deverá ser verificada a disponibilidade de profissional ou clínica veterinária na região, para o
tratamento de animais silvestres por ventura encontrados debilitados e que necessitem de atendimento emergencial.

Áreas potenciais para realocação da fauna

Uma vez que apenas uma parte dos fragmentos interceptados pela obra serão suprimidos, a realocação se dará,
sempre, nos remanescentes adjacentes aquele no qual o animal foi capturado.

Orientações dos trabalhadores e comunicação sobre o afugentamento e resgate de fauna

Deverão ser realizadas palestras para os trabalhadores da obra explicando sobre este programa e qual é o papel deles
para o sucesso do mesmo, sendo explicitados os procedimentos a serem adotados ao se encontrar um animal silvestre,
independente de sua condição de saúde (saudável, debilitado ou morto). Para os trabalhadores da frente de supressão
de vegetação nativa, devem ser realizadas reuniões para sensibilização e alinhamento do trabalho com a equipe deste
programa.

A equipe de afugentamento deverá portar rádio de comunicação ou telefone celular para recebimento de ocorrências
com fauna silvestre de qualquer trabalhador da obra. Caso este meio não seja efetivo em algum momento, os
trabalhadores deverão registrar a ocorrência da melhor maneira possível, indicando local da ocorrência, dia, horário e
espécie envolvida utilizando o melhor conhecimento disponível, e comunicar a equipe posteriormente através de
sistema criado pelo empreendimento. Desta maneira a equipe deste programa tomará as providências cabíveis o mais
rápido possível.

Manejo da fauna terrestre durante as atividades de supressão de vegetação

O programa deverá ser executado concomitantemente as atividades de supressão de vegetação da área prevista para
ampliação, que serão realizadas na fase de instalação do empreendimento.

O corte da vegetação propriamente dito abrangerá os fragmentos de vegetação presentes na ADA e deverá ser
realizado gradualmente, propiciando a migração induzida da fauna silvestre para os remanescentes adjacentes.

O afugentamento, proteção e manejo de fauna deverão respeitar as características de cada grupo faunístico, sendo
adaptado pela equipe técnica em campo sempre que necessário. As metodologias adotadas visam minimizar o impacto
decorrente das obras de instalação do empreendimento e evitar o efeito do estresse de captura sobre a saúde dos
animais.

As ações de afugentamento e salvamento da fauna deverão evitar, sempre que possível, o contato direto com os
animais silvestres. Assim, quando registrada a presença de um espécime nas áreas a sofrerem intervenção, se
priorizará o afugentamento para uma área próxima a seu local de origem, com características semelhantes.

Os indivíduos para os quais a estratégia de afugentamento não resulte em saída espontânea da área a ser suprimida,
ou caso o mesmo possa oferecer riscos aos trabalhadores das obras ou a eles mesmos, deverão ser resgatados e,
após triagem e registro, imediatamente liberados em áreas próximas aos seus locais de origem, com características
similares às de seu entorno, procurando garantir a manutenção do espécime em sua área de vida, sempre respeitando
uma distância segura das atividades que estarão sendo realizadas. Caso haja animais que necessitem de atendimento
médico veterinário, estes serão transportados, imediatamente, para a instituição conveniada, onde serão atendidos.

Os animais porventura capturados e mantidos nas instituições receberão cuidados específicos como alimentação,
tratamento e ambientação nos recintos sob acompanhamento e responsabilidade de profissional qualificado. Quando
reabilitado e após avaliação técnica especializada, o animal será transportado e solto nas proximidades da área na qual
foi capturado.

Os espécimes que vierem a óbito em campo, durante as atividades de supressão de vegetação, e apresentarem bom
estado de preservação, deverão ser encaminhados para instituições depositárias, previamente consultadas, e com carta
de aceite firmadas entre ambas as partes.
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6.5.2.4.4. DESCRIÇÃO DA QUALIFICAÇÃO/QUANTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE EXECUÇÃO E MATERIAL/EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS

Equipe

Biólogo - Formação em Biologia Um biólogo para cada frente de supressão de vegetação. Atuação na atividade de monitoramento
da fauna.

Assistente/Biólogo - profissional em formação em Biologia. Um profissional para cada frente de supressão de vegetação. Atuação
na atividade de monitoramento da fauna.

*Cada frente de supressão deverá contar com um biólogo e um assistente. Na fase de operação deve-se estimar dois biólogos e um
assistente para a atividade de monitoramento da fauna.

*Considera-se que haja disponibilização de espaço para trabalho (escritório ou home office) e material de escritório para toda a
equipe.

Equipamentos

Estetoscópio Agulhas cirúrgicas

Termômetro digital Porta agulhas

Tubos de coleta de material para análises laboratorial Pinças

Seringas e agulhas descartáveis Pinças hemostáticas

Gaiolas com comedouro e bebedouro Cateteres

Bisturi Fio sutura

Tesouras

Principais medicamentos: Antibióticos (enrofloxacino,
difloxacino, metronidazol, cefalexina, amoxilina), Anti-
inflamatórios (dexametazona, flumetazona, flunexim meglumine,
dipirona, maxican), Fungicidas (itraconazol, cetoconazol),
Vermífugos, Anestésicos (xilazina, ketamina, tramadol).
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6.5.2.4.5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividade

Planejamento Implantação Operação

Mês

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1 2 3 4 5 6 ...

Capacitação para a equipe de resgate

Atendimento veterinário

Áreas potenciais para realocação da fauna

Orientação dos trabalhadores e comunicação
sobre o afugentamento e resgate de fauna

Manejo da fauna terrestre durante as atividades de
supressão de vegetação
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6.5.2.4.6. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

O acompanhamento das ações do programa se darão da seguinte forma:

 Apresentação de relatórios periódicos ao IAT, de acordo com periodicidade exigida;
 Apresentação de relatórios internos pela equipe de consultoria à coordenação de meio ambiente da ARB;
 Apresentação de relatórios periódicos à ANTT, de acordo com periodicidade exigida.

6.5.2.4.7. EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA

Profissional com formação superior em eng. ambiental, biologia, eng. florestal ou área correlata e com experiência na
elaboração de estudos e planejamentos ambientais para empreendimentos viários.

6.5.2.5. Programa de Controle da Qualidade da Água

O Programa de Controle da Qualidade da Água visa estabelecer ações para monitorar as condições físicas, químicas e
biológicas dos recursos hídricos superficiais que poderão sofrer alterações durante a obra do Contorno Norte de
Curitiba (CNC). O CNC está inserido em uma região naturalmente rica em rede hidrográfica e, consequentemente,
qualquer intervenção neste espaço geográfico deve ter como critério fundamental a preservação de toda e qualquer
característica que lhe seja fundamentalmente inerente, adotando-se sempre que possível, soluções construtivas que
permitam que o ambiente natural se mantenha e se recupere no caso de algum impacto.

Dentro desta ótica, um dos principais aspectos a serem rigorosamente controlados é a qualidade das águas, que é
determinante para a qualidade ambiental de uma região, uma vez que a água é um recurso estratégico para qualquer
população animal, vegetal ou humana e, portanto, sustenta a biodiversidade, a produção de alimentos e suporta todos
os ciclos naturais.

A água tem, dessa maneira, importância ecológica, econômica e social, isto torna indispensável deste Programa, com o
objetivo de avaliar e acompanhar as possíveis interferências na qualidade dos recursos hídricos localizados na área de
influência direta do empreendimento (AID), visando à proteção, preservação e a conservação dos cursos d’água.

Este programa também é indispensável para verificar a eficácia das medidas de controle da erosão e do assoreamento
associados ao empreendimento e a eficácia dos sistemas de tratamento dos resíduos sólidos e efluentes líquidos
decorrentes do mesmo, bem como os dispositivos de retenção de produtos perigosos.

6.5.2.5.1. OBJETIVOS

Objetivo Geral: avaliar o impacto das obras do Contorno Norte de Curitiba sobre a qualidade das águas da região
através de uma seleção de variáveis físico-químicas e biológicas que deem segurança aos procedimentos de análise.

Objetivos Específicos:

 Realizar análises da qualidade da água nos pontos definidos, anteriormente à execução e durante a execução
das obras.

 Elaborar relatórios trimestrais da qualidade da água nos pontos definidos.

6.5.2.5.2. METODOLOGIA E AÇÕES GERAIS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Consensualmente, o instrumento legal utilizado como referência para a avaliação da qualidade da água é a Resolução
CONAMA n°357/2005, a qual define limites máximos ou mínimos para as concentrações dos parâmetros, e que deverá
ser considerada para este programa.

A determinação das concentrações dos parâmetros de água deverá ser realizada por empresa habilitada para emissão
de laudos laboratoriais e que garanta a confiabilidade dos resultados.

Como em qualquer análise laboratorial, a coleta e preservação adequada das amostras é de fundamental importância
para garantir a representatividade e, consequentemente, resultados confiáveis. Por isto, todo o procedimento de coleta,
armazenamento e transporte das amostras de água do campo ao laboratório deverá estar em conformidade com o
prescrito no Standard Methods for Water Examination.
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6.5.2.5.3. DETALHAMENTO DE CADA UMA DAS AÇÕES ESPECÍFICAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Serão amostrados os cursos d’água que fazem parte da AID, sendo os parâmetros analisados, os seguintes:

Quadro 68: Parâmetros físico-químicos e bacteriológicos - águas superficiais.

Parâmetro
Resolução CONAMA nº 357/2005

Classe 2 Classe 3

Cádmio Máx. 0,001 mg/L Máx. 0,01 mg/L

Chumbo Máx. 0,01 mg/L Máx. 0,033 mg/L

Cobre - -

Coliformes Termotolerantes Máx. 1000 NMP/100mL

Máx. 2500 NMP/100mL (Recreação)

Máx. 1000 NMP/100mL (Dessedentação de animais)

Máx. 4000 NMP/100mL (Demais usos)

Coliformes Totais - -

Cor Aparente - -

Cromo Máx. 0,05 mg/L Máx. 0,05 mg/L

Demanda Bioquímica de
Oxigênio

Máx. 5 mg/L Máx. 10 mg/L

Demanda Química de
Oxigênio

- -

Fósforo

Máx. 0,03 mg/L (Ambiente Lêntico)

Máx. 0,05 mg/L (Ambiente Intermediário)

Máx. 0,1 mg/L (Ambiente Lótico)

Máx. 0,05 mg/L (Ambiente Lêntico)

Máx. 0,075 mg/L (Ambiente Intermediário)

Máx. 0,15 mg/L (Ambiente Lótico)

Níquel Máx. 0,025 mg/L Máx. 0,025 mg/L

Nitrato Máx. 10 mg/L Máx. 10 mg/L

Nitrito Máx. 1 mg/L Máx. 1 mg/L

Nitrogênio Amoniacal

Máx. 3,7 (pH ≤ 7,5)

Máx. 2,0 (7,5 < pH ≤ 8)

Máx. 1,0 (8 < pH ≤ 8,5)

Máx. 0,5 pH > 8,5

Máx. 13,3 (pH ≤ 7,5)

Máx. 5,6 (7,5 < pH ≤ 8)

Máx. 2,2 (8 < pH ≤ 8,5)

Máx. 1 pH > 8,5

Nitrogênio Total - -

Óleos e Graxas Virtualmente Ausente Virtualmente Ausente

Oxigênio Dissolvido Min. 5 mg/L Min. 4 mg/L

pH 6 a 9 6 a 9

Sólidos Dissolvidos Máx. 500 mg/L Máx. 500 mg/L

Sólidos Dissolvidos Fixos - -

Sólidos Dissolvidos Voláteis - -

Sólidos Suspensos - -

Sólidos Suspensos Fixos - -

Sólidos Suspensos Voláteis - -

Sólidos Totais - -

Sólidos Totais Fixos - -

Sólidos Totais Voláteis - -
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Parâmetro
Resolução CONAMA nº 357/2005

Classe 2 Classe 3

Temperatura da Amostra - -

Temperatura do Ar - -

Tensoativos Máx. 0,5 mg/L Máx. 0,5 mg/L

Turbidez Máx. 100 NTU Máx. 100 NTU

Zinco Máx. 0,18 mg/L Máx. 5 mg/L

Este programa será executado em duas etapas (Fase de Implantação e Fase de Operação), sendo a frequência de
campanhas amostrais relativas a cada etapa será trimestral.

Quanto aos pontos de análise de água o quadro que segue apresenta as coordenadas e detalhes. Para que seja a
qualidade das águas antes e após as intervenções são propostos os mesmo pontos amostrados neste EIA.

Tabela 2: Pontos amostrais avaliados. Cursos d’água perenes.

Ponto de Coleta Curso Hídrico Classe
Coordenada UTM (Zona 22J)

Longitude (E) Latitude (S)

MPB/Acquaplant 01 Rio Canguiri 2 689.126 7.191.865

MPB/Acquaplant 02 Afluente do Rio Canguiri 2 688.314 7.193.538

MPB/Acquaplant 03 Afluente do Rio Palmital 2 685.916 7.194.760

MPB/Acquaplant 04 Rio Palmital 3 684.141 7.195.185

MPB/Acquaplant 05 Rio Cachoeira 2 681.741 7.196.669

MPB/Acquaplant 06 Afluente do Rio Atuba 2 679.775 7.195.874

MPB/Acquaplant 07 Afluente do Rio Arruda 2 678.653 7.196.044

Fonte: MPB Engenharia, 2021.

6.5.2.5.4. DESCRIÇÃO DA QUALIFICAÇÃO/QUANTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE EXECUÇÃO E MATERIAL/EQUIPAMENTOS

NECESSÁRIOS

Equipe Material/Equipamentos*

Especialista Ambiental - Formação em Eng. Ambiental, Biologia,
Florestal ou área correlata. Computadores, impressora e smartfones (integração de internet

+ câmera fotográfica/filmadora + GPS).Veículo (passeio, com
motorização 1.6). Análises Laboratoriais.Auxiliar Técnico - profissional nível técnico na área de

saneamento e/ou meio ambiente.
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6.5.2.5.5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividade

Planejamento Implantação Operação

Mês

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1 2 3 4 5 6 ...

Monitoramento da qualidade da água (instalação)

Monitoramento da qualidade da água (operação)

Emissão de relatório
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6.5.2.5.6. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

Para acompanhamento serão elaborados relatórios trimestrais, correspondente ao período das análises da qualidade
da água, com descrição completa do conjunto de atividades executadas, desde a coleta de amostras, até as medidas
mitigadoras (quando necessárias), em relação às águas superficiais.

6.5.2.5.7. EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA

Profissional com formação superior em eng. sanitária e/ou ambiental.

6.5.2.6. Programa de Controle e Monitoramento de Ar, Ruídos e Vibrações

Durante a fase das obras do Contorno Norte de Curitiba deverá haver aumento na emissão de poeira e gases
atmosféricos, assim como aumento dos níveis de ruídos, decorrentes das atividades típicas desta etapa, como a
terraplenagem, a movimentação de máquinas e equipamentos, pavimentação, entre outros. Por isso se faz necessário
o Programa de Controle e Monitoramento do Ar, ruídos e vibrações.

A ocorrência de elevados níveis de ruídos e vibrações, pode causar danos à saúde humana como a surdez por ruído.
Além disso, a poluição sonora acaba interferindo no ruído de fundo, afugentando a fauna local. Quanto à emissão de
poluentes atmosféricos, esta pode provocar danos à saúde humana e ao meio ambiente, além de igualmente reduzir a
visibilidade, diminuir a intensidade da luz ou provocar odores desagradáveis. Sobre a saúde humana a poluição
atmosférica pode afetar o sistema respiratório podendo agravar ou mesmo provocar diversas doenças crônicas tais
como a asma, bronquite crônica, infecções nos pulmões, enfisema pulmonar, doenças do coração e cancro do pulmão.

Assim, este Programa se justifica pela necessidade de se monitorar a emissão de poluentes provenientes das
atividades de implantação da rodovia, bem como controlar os níveis de emissão de ruídos e vibrações, de forma a
minimizar os possíveis impactos sobre meio ambiente, sobre a saúde da mão de obra e da população do entorno do
empreendimento.

6.5.2.6.1. OBJETIVOS

Objetivo Geral:monitorar e mitigar o impacto provocado pelos ruídos e emissões atmosféricas decorrentes das
atividades de construção deste empreendimento.

Objetivos Específicos:

 Fiscalizar e monitorar para a adequada localização dos canteiros de obra e outras estruturas de apoio;
 Fiscalizar e monitorar o planejamento para o transporte de materiais e equipamentos, evitando-se os horários

de pico e o período noturno próximo às comunidades lindeiras;
 Fiscalizar a utilização de equipamentos de segurança, em especial a utilização de protetores auriculares pelos

colaboradores das obras;
 Fiscalizar as condições de emissão de ruídos dos equipamentos e dos motores de veículos e maquinários.
 Estabelecer medidas operacionais de controle e mitigação das emissões de partículas;
 Controlar os efeitos do aumento de material particulado com umectação das vias e recobrimento das áreas de

corte;
 Minimizar os efeitos do aumento da emissão de gases e material particulado aos trabalhadores com uso de

equipamento de proteção individual.

6.5.2.6.2. METODOLOGIA E AÇÕES GERAIS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

O desenvolvimento do Programa de Controle e Monitoramento de Ar, Ruídos e Vibrações, deverá considerar:

Para o controle de ruídos e vibrações:

 Estabelecimento de rotina de manutenção dos equipamentos e maquinários, incluído sistema de abafamento
de som, para que o nível de ruído não perturbe os trabalhadores e população exposta do entorno;

 Os colaboradores deverão utilizar, obrigatoriamente, protetor auricular, conforme NR-6 e NR-15;
 Restringir as atividades de construção próximas às comunidades e aos equipamentos sociais ao estritamente

necessário, evitando a aglomeração de colaboradores nestas áreas;
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 Deverá ser previsto um sistema de ouvidoria para recebimento de eventuais reclamações, conforme previsto
no Programa de Comunicação Social.

 Executar o monitoramento de ruídos conforme detalhamento do item a seguir.

Para o controle da qualidade do ar:

 Executar, sempre que necessária, a aspersão de água por meio de caminhões-pipa junto às comunidades e
equipamentos sociais afetados e nas vias internas do canteiro de obras, minimizando a geração de poeira em
suspensão no ambiente de trabalho;

 Dotar os silos de estocagem de agregados frios, de proteções laterais e cobertura, para evitar a dispersão das
emissões fugitivas durante a operação de carregamento, quando aplicável, segundo as medidas de segurança;

 Lavagens periódicas dos equipamentos e veículos, minimizando a quantidade de sedimentos transportados
para as vias;

 Todas as caçambas de caminhões de transporte de terra e brita, deverão ser protegidas com lonas, evitando-
se a emissão de poeira em suspensão;

 Obrigatoriedade do uso de máscaras por parte dos operários durante a execução de atividades com geração
de material particulado;

 Velocidade controlada dos veículos e maquinários ao longo dos caminhos de serviço e acessos;
 Manutenção permanente dos motores de maquinários;
 Durante a etapa de instalação do empreendimento, os trabalhadores da obra serão orientados sobre essas

medidas, ficando sob responsabilidade da empresa construtora a execução desses procedimentos;
 Registrar e atender as eventuais reclamações da comunidade e dos trabalhadores da obra, conforme o

Programa de Comunicação de Social.
 Executar o monitoramento do ar conforme detalhamento do item a seguir.

6.5.2.6.3. DETALHAMENTO DE CADA UMA DAS AÇÕES ESPECÍFICAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Monitoramento de Ruídos

Para o monitoramento de ruído, inicialmente, devem ser considerados os pontos amostrados neste Estudo, com
medições diurnas e noturnas e amostragem em tempo de 5 minutos com intervalo de integração de 1 segundo. A
mostragem deve seguir o estabelecido na norma ABNT NBR 10.151/2019 Versão Corrigida 2020.A periodicidade
sugerida é trimestral durante toda a execução das obras e considerando duas campanhas na fase de operação.
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Tabela 3: Localização dos pontos de levantamento dos níveis de pressão sonora – Colombo/PR.

Ponto

Coordenada UTM
Zona (22J)

Plano Diretor
[ 2004 ]

Prefeitura
[ 2021 ]

ABNT NBR 10151
[ RLAeq ]

Escritório Campo Lei nº 875/2004 Bairro Sistema
Ambiental

Zoneamento Bairro Zoneamento Diurno Noturno

R 01
Long. 688005.71 m E
Lat. 7192623.58 m S

Long. 688081 m E
Lat. 7192635 m S

Zona Uso de
Diversificado 1

ZUD 1
Canguiri

APA do
Iraí

Unidade de
Conservação Canguiri

Unidade de
Conservação 50 45

R 02
Long. 686705.93 m E
Lat. 7193667.79 m S

Long. 686709 m E
Lat. 7193671 m S

Zona Uso de
Diversificado 1

ZUD 1

Colônia
Farias

APA do
Iraí

Unidade de
Conservação

Colônia
Faria

Unidade de
Conservação 50 45

R 03
Long. 685438.80 m E
Lat. 7195284.48 m S

Long. 685444 m E
Lat. 7195286 m S

Zona Uso de
Diversificado 3

ZUD 3
Paloma -

Zona Uso de
Diversificado 3 Paloma

Zona Uso de
Diversificado 3 60 55

R 04
Long. 685176.44 m E
Lat. 7195662.95 m S

Long. 685178 m E
Lat. 7195657 m S

Zona de Uso
Predominantemente

Industrial I
ZUPI 1

Guaraituba -
Zona de Uso

Predominantemente
Industrial 1

Guaraituba
Zona de Uso

Predominantemente
Industrial 1

70 60

R 05
Long. 684293.57 m E
Lat. 7195383.96 m S

Long. 684322 m E
Lat. 7195383 m S

Zona de Uso
Predominantemente

Industrial I
ZUPI 1

Guaraituba -
Zona de Uso

Predominantemente
Industrial 1

Guaraituba
Zona de Uso

Predominantemente
Industrial 1

70 60

R 06
Long. 683925.15 m E
Lat. 7195620.41 m S

Long. 683930 m E
Lat. 7195604 m S

Zona Uso de
Diversificado 1

ZUD 1

Das
Graças - Zona Uso de

Diversificado 1
Das

Graças
Zona Uso de

Diversificado 1 50 45

R 07
Long. 683119.84 m E
Lat. 7196180.45 m S

Long. 683137 m E
Lat. 7196168 m S

Zona Uso de
Diversificado 1

ZUD 1

São
Gabriel -

Zona Uso de
Diversificado 1

São
Gabriel

Zona Uso de
Diversificado 1 50 45

R 08
Long. 681925.45 m E
Lat. 7196534.30 m S

Long. 681898 m E
Lat. 7196520 m S

Zona de Uso
Predominantemente

Industrial I
ZUPI 2

São
Gabriel -

Zona de Uso
Predominantemente

Industrial 2

São
Gabriel

Zona de Uso
Predominantemente

Industrial 1
70 60

R 09
Long. 680531.32 m E
Lat. 7196497.08 m S

Long. 680532 m E
Lat. 7196526 m S

Zona Uso de
Diversificado 1

São
Gabriel -

Zona Uso de
Diversificado 1

São
Gabriel

Zona Uso de
Diversificado 1 50 45
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Ponto

Coordenada UTM
Zona (22J)

Plano Diretor
[ 2004 ]

Prefeitura
[ 2021 ]

ABNT NBR 10151
[ RLAeq ]

Escritório Campo Lei nº 875/2004 Bairro Sistema
Ambiental

Zoneamento Bairro Zoneamento Diurno Noturno

ZUD 1

R 10
Long. 679376.63 m E
Lat. 7195834.76 m S

Long. 679391 m E
Lat. 7195837 m S

Zona Uso de
Diversificado 3

ZUD 3

Roça
Grande

Zona Uso de
Diversificado 3

Roça
Grande

Zona Uso de
Diversificado 3 60 55

R 11
Long. 679161.94 m E
Lat. 7196138.94 m S

Long. 679142 m E
Lat. 7196158 m S

Zona Uso de
Diversificado 3

ZUD 3

Roça
Grande

Zona Uso de
Diversificado 3

Roça
Grande

Zona Uso de
Diversificado 3 60 55

R 12
Long. 682372.70 m E
Lat. 7196347.77 m S

Long. 682363 m E
Lat. 7196350 m S

Zona Uso de
Diversificado 1

ZUD 1

São
Gabriel

Zona Uso de
Diversificado 1

São
Gabriel

Zona Uso de
Diversificado 1 50 45

R 13
Long. 686564.19 m E
Lat. 7192385.29 m S

Long. 686593 m E
Lat. 7192394 m S

Zona de Uso
Predominantemente

Industrial I
ZUPI 1

Rincão -
Zona de Uso

Predominantemente
Industrial 1

Rincão
Zona de Uso

Predominantemente
Industrial 1

70 60

R 14
Long. 688273.08 m E
Lat. 7192382.63 m S

Long. 688278 m E
Lat. 7192384 m S

Zona Uso de
Diversificado 1

ZUD 1
Canguiri

APA do
Iraí

Unidade de
Conservação Canguiri

Unidade de
Conservação 50 45

R 15
Long. 688677.69 m E
Lat. 7192643.36 m S

Long. 688693 m E
Lat. 7192647 m S

Zona Uso de
Diversificado 1

ZUD 1
Canguiri APA do

Iraí
Unidade de

Conservação Canguiri Unidade de
Conservação 50 45

R 16
Long. 687216.96 m E
Lat. 7193666.65 m S

Long. 687210 m E
Lat. 7193666 m S

Zona Uso de
Diversificado 1

ZUD 1

Colônia
Farias

APA do
Iraí

Unidade de
Conservação

Colônia
Faria

Unidade de
Conservação 50 45

R 17
Long. 687192.74 m E
Lat. 7194515.50 m S

Long. 687178 m E
Lat. 7194502 m S

Zona Uso de
Diversificado 1

ZUD 1

Colônia
Farias

APA do
Iraí

Unidade de
Conservação

Colônia
Faria

Unidade de
Conservação 50 45

R 18
Long. 682577.87 m E
Lat. 7196709.76 m S

Long. 682555 m E
Lat. 7196725 m S

Zona Uso de
Diversificado 1

ZUD 1

Santa
Gema -

Zona Uso de
Diversificado 1

Santa
Gema

Zona Uso de
Diversificado 1 50 45

R 19 Long. 681282.13 m E Long. 681287 m E Zona de Uso São - Zona de Uso São Zona de Uso 70 60
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Ponto

Coordenada UTM
Zona (22J)

Plano Diretor
[ 2004 ]

Prefeitura
[ 2021 ]

ABNT NBR 10151
[ RLAeq ]

Escritório Campo Lei nº 875/2004 Bairro Sistema
Ambiental

Zoneamento Bairro Zoneamento Diurno Noturno

Lat. 7196549.92 m S Lat. 7196537 m S Predominantemente
Industrial I

ZUPI 2

Gabriel Predominantemente
Industrial 2

Gabriel Predominantemente
Industrial 1

R 20
Long. 680249.40 m E
Lat. 7196197.63 m S

Long. 680242 m E
Lat. 7196228 m S

Zona Uso de
Diversificado 1

ZUD 1

São
Gabriel -

Zona Uso de
Diversificado 1

São
Gabriel

Zona Uso de
Diversificado 1 50 45

R 21
Long. 683731.59 m E
Lat. 7195300.62 m S

Long. 683741 m E
Lat. 7195307 m S

Zona Uso de
Diversificado 1

ZUD 1
Guaraituba -

Zona Uso de
Diversificado 1 Guaraituba

Zona Uso de
Diversificado 1 50 45



139

Monitoramento do Ar

Dentre os dispositivos legais quanto à qualidade do ar a serem atendidos com as campanhas de monitoramento do ar
para avaliação dos efeitos das obras do Contorno Norte de Curitiba (CNC), citam-se as Resoluções CONAMA nº
491/2018, e no âmbito do Estado do Paraná (Secretaria de Estado de Meio Ambiente), a Resolução SEMA nº 016/2014.

Para a locação dos pontos amostrais deve-se considerar a proximidade com locais considerados sensíveis em função
das atividades executadas (unidades escolares e unidades de saúde) com ao CNC.

A metodologia da amostragem deve seguir o determinado pela Resolução Conama 491/2018, visando a caracterização
das concentrações dos parâmetros: Chumbo (Pb); Dióxido de Enxofre (SO²); Dióxido de Nitrogênio (NO²); Fumaça
(FMÇ); Monóxido de Carbono (CO); Ozônio (O³); Partículas Inaláveis (PI); Partículas Respiráveis (PR); Partículas Totais
em Suspensão (PTS).

De acordo com a Resolução CONAMA nº 491/2018 o levantamento deve ser realizado com a utilização de estações e
equipamentos móveis, em período de 24h em cada ponto amostral, sob a ótica de normas técnicas específicas de
amostragem e análise dos poluentes monitorados e procedimentos operacionais.

Tabela 4: Padrões de Qualidade do Ar.

Poluente Atmosférico Período de
Referência

PI-1 PI-2 PI-3 PF

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 ppm

Material Particulado – MP10

24h 120 100 75 50 -

Anual 1 40 35 30 20 -

Material Particulado – MP2,5

24h 60 50 37 25 -

Anual 1 20 17 15 10 -

Dióxido de Enxofre – SO2

24h 125 50 30 20 -

Anual 1 40 30 20 - -

Dióxido de Nitrogênio – NO2

1h 2 260 240 220 200 -

Anual 1 60 50 45 40 -

Ozônio – O3 8h 3 140 130 120 100 -

Fumaça
24 h 120 100 75 50 -

Anual 1 40 35 30 20 -

Monóxido de Carbono - CO 8h 3 - - - - 9

Partículas Totais em Suspensão - PTS
24h - - - 240 -

Anual 4 - - - 80 -

Chumbo – Pb 5 Anual 1 - - - 0,5 -

1 – média aritmética anual 2 – média horária 3 – máxima média móvel obtida no dia
4 – média geométrica anual 5 – medido nas partículas totais em suspensão

Fonte: CONAMA nº 491, 2018.

A periodicidade sugerida é trimestral durante toda a execução das obras e considerando duas campanhas na fase de
operação e uma campanha antes do início das obras.

Na avaliação da dispersão da qualidade do ar devem ser considerados, entre outros fatores, as condições climáticas de
chuvas, ventos e relevo.

Índice de Qualidade do Ar – IQAR

Para o Estado de Santa Catarina a Lei nº 14.675 de 13 de abril de 2009, seção III, subseção I, Art. 179 versa sobre a
definição dos padrões de qualidade do ar, a qual deve ser aquela prevista em normas federais, cabendo ao CONSEMA
estabelecer padrões adicionais aos existentes no âmbito nacional (SANTA CATARINA, 2009). O estado ainda não
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possui legislação específica sobre o assunto, desta maneira o referencial para o cálculo do índice de qualidade do ar é
o apresentado na própria Resolução CONAMA nº 491/2018.

O Art. 13º, da referida resolução, especifica que os órgãos ambientais estaduais e distrital deverão divulgar Índice de
Qualidade do Ar - IQAR conforme definido no Anexo IV. Os parágrafos 1º, 2º e 3º especificam que para cálculo do IQAR
deverá ser utilizada a equação 1 do Anexo IV, para cada um dos poluentes monitorados, que para a definição da
primeira faixa de concentração do IQAR deverá ser utilizado como limite superior o valor de concentração adotado
como PF para cada poluente e, para as demais faixas de concentração do IQAR e padronizações serão definidas no
guia técnico a que se refere o art. 8º.

“Art. 8º Para fins do monitoramento da qualidade do ar, o Ministério do Meio Ambiente, em
conjunto com os órgãos ambientais estaduais e distrital, no prazo de 12 meses após a entrada
em vigor desta Resolução, elaborará guia técnico contendo, dentre outros, os métodos de
referência adotados e os critérios para utilização de métodos equivalentes, da localização dos
amostradores e da representatividade temporal dos dados e sistematização do cálculo do índice
de qualidade do ar, conforme estabelecido no Anexo IV”.

Qualidade Índice

MP10 MP2,5 O3 CO NO2 SO2

μg/m3 μg/m3 μg/m3 ppm μg/m3 μg/m3

24h 24h 8h 8h 1h 24h

N1 - BOA 0 – 40 0 – 50 0 – 25 0 – 100 0 – 9 0 – 200 0 – 20

Equação:

𝐼𝑄𝐴𝑟 𝐼𝑖𝑛𝑖
𝐼𝑓𝑖𝑛 𝐼𝑖𝑛𝑖
𝐶𝑓𝑖𝑛 𝐶𝑖𝑛𝑖

𝐶 𝐶𝑖𝑛𝑖

Onde:

Iini = valor do índice que corresponde à concentração inicial da faixa.

Ifin = valor do índice que corresponde à concentração final da faixa.

Cini = concentração inicial da faixa onde se localiza a concentração medida.

Cfin = concentração final da faixa onde se localiza a concentração medida.

C = concentração medida do poluente.

As demais faixas estão apresentadas no Guia Técnico para o Monitoramento e Avaliação da Qualidade do Ar (MMA,
2019).

No Estado do Paraná a Resolução SEMA nº 016, de 15 de abril de 2014, possui como súmula definir critérios para o
Controle da Qualidade do Ar como um dos instrumentos básicos da gestão ambiental para proteção da saúde e bem-
estar da população e melhoria da qualidade de vida, com o objetivo de permitir o desenvolvimento econômico e social
do Estado do Paraná de forma ambientalmente segura.

A Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 3 de 19 de junho de 2017 dispõe sobre a implantação do Plano Estadual de
Controle da Poluição do Ar e da Proteção da Atmosfera – PROEPAR. O Art. 2º, inciso I versa que o PROEPAR
compreende o estabelecimento de padrões de emissões atmosféricas e da qualidade do ar e o Art. 3º sobre o
gerenciamento do PROEPAR, ficando este na competência do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) (atual Instituto Água
e Terra - IAT) (PARANÁ, 2021).

Instituto Água e Terra - IAT

A Lei nº 20.070/2019 autoriza a incorporação do Instituto de Terras, Cartografia e Geologia (ITCG) e do Instituto das
Águas do Paraná (Águas Paraná) pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) - agora denominado Instituto Água e Terra
(IAT). o Instituto Água e Terra tem por finalidade proteger, preservar, conservar, controlar e recuperar o patrimônio
ambiental, buscando melhor qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável com a participação da sociedade.
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O Instituto Água e Terra determina que o índice de qualidade do ar (IQAR) deva atender a seguinte metodologia: “Para
cada poluente medido é calculado um índice individual e o índice da estação é determinado pelo maior índice individual.
Depois de verificado este valor o ar no entorno da estação é classificado, com uma espécie de nota feita conforme a
escala, que representa o seu enquadramento” (PARANÁ, 2021).

A elaboração do IQAR pelo IAT utiliza alguns critérios:

 O Padrão intermediário 1 (PI – 1) é utilizado como limite superior para a faixa regular;
 Os valores de Atenção foram utilizados como limite superior para faixa Ruim.

Tabela 5: Estrutura do Índice de Qualidade do Ar – Guia Técnico de Qualidade do Ar - MMA.

IQAR MP10 MP2,5 O3 CO NO2 SO2

Qualidade do
Ar

Índices (µg/m3) –
24h

(µg/m3) –
24h

(µg/m3) –
8h

(ppm) –
8h

(µg/m3) –
1h

(µg/m3) –
24h

N1 - Boa 0 - 40 0 – 50 0 – 25 0 – 100 0 – 9 0 – 200 0 – 20

N2 -
Moderada

41 - 80 >50 – 100 >25 – 50 >100 –
130 >9 – 11 >200 –

240 >20 – 40

N3 – Ruim 81 - 120 >100 – 150 >50 – 75 >130 –
160 >11 – 13 >240 –

320 >40 – 365

N4 – Muito
Ruim

121 - 200 >150 – 250 >75 – 125 >160 –
200 >13 – 15 >320 –

1130 >365 – 800

N5 - Péssima 200 - 400 >250 - 600 >125 - 300 >200 - 800 >15 – 50 >1130 -
3750

>800 -
2620

Fonte: MMA, 2019.

Tabela 6: Estrutura do Índice de Qualidade do Ar.

IQAR PTS PM10 PM2,5 O3 CO NO2 SO2

Índice Qualidade
(µg/m3) –

24h
(µg/m3) –

24h
(µg/m3) –

24h
(µg/m3)
– 8h

(ppm) –
8h

(µg/m3) –
1h

(µg/m3) –
24h

0 - 40 Boa 0 – 240 0 – 50 0 – 25 0 – 100 0 – 9 0 – 200 0 – 20

>40 -
96 Regular >240 –

285 >50 – 120 >25 – 60 >100 –
140 >9 – 11 >200 –

260 >20 – 125

>96 -
144 Inadequada >285 –

330
>120 –
180 >60 – 90 >140 –

160
>11 –
13

>260 –
340

>125 –
400

>144 -
200 Ruim >330 –

375
>180 –
250 >90 – 125 >160 –

200
>13 –
15

>340 –
1130

>400 –
800

>200 Péssima >375 >250 >125 >200 >15 >1130 >800

Fonte: IAT, 2021.

6.5.2.6.4. DESCRIÇÃO DA QUALIFICAÇÃO/QUANTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE EXECUÇÃO E MATERIAL/EQUIPAMENTOS

NECESSÁRIOS

Equipe Material/Equipamentos*

Especialista Ambiental - Formação em Eng. Ambiental, Biologia,
Florestal ou área correlata.

Computadores, impressora e smartfones (integração de internet
+ câmera fotográfica/filmadora + GPS).
Veículo (passeio, com motorização 1.6).
Análises Laboratoriais.

Auxiliar Técnico - profissional nível técnico na área de
saneamento e/ou meio ambiente.
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6.5.2.6.5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividade

Planejamento Implantação Operação

Mês

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1 2 3 4 5 6 ...

Monitoramento de ruídos

Monitoramento da qualidade do ar

Emissão de relatório
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6.5.2.6.6. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

Para acompanhamento serão elaborados relatórios trimestrais, correspondente ao período das análises de are ruídos,
com descrição completa do conjunto de atividades executadas.

6.5.2.6.7. EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA

Profissional com formação superior em eng. sanitária e/ou ambiental.

6.5.2.7. Programa de Gerenciamento de Riscos

Programa a ser desenvolvido visando a gestão dos riscos sociais e ambientais decorrentes das fases de construção e
operação do empreendimento, através da identificação de possíveis cenários acidentais e o estabelecimento de
estratégias para atuação, contemplando a prevenção de riscos de acidentes com produtos perigosos e de combate a
incêndio.

6.5.2.7.1. OBJETIVOS

Objetivo Geral: Prover uma sistemática de políticas, práticas e recursos voltados ao estabelecimento de orientações
gerais de gestão, com vistas à redução da frequência de acidentes, inclusive com produtos perigosos, e mitigação de
suas consequências à saúde e segurança da população, do meio ambiente e do patrimônio.

Objetivos Específicos:

 Identificação dos possíveis cenários acidentais que poderão provocar impactos negativos nos meios físico,
social e/ou biótico durante a fase de construção e operação do empreendimento;

 Estimativa dos riscos associados a cada cenário e o estabelecimento de estratégias para gerenciamento
desses riscos;

 Identificação, controle e extinção das situações de emergência, no menor espaço de tempo possível;
 Restabelecimento das atividades normais de operação da rodovia;
 Adoção de procedimentos e definição de responsabilidades, visando à obtenção de ações coordenadas e

disciplinadas;
 Definição de procedimentos específicos para atendimento às emergências na fase de construção e operação

da rodovia.

6.5.2.7.2. METODOLOGIA E AÇÕES GERAIS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

O desenvolvimento do programa, para a fase de LI, deverá considerar:

 Informações executivas para implantação e operação do projeto do engenharia;
 Os potenciais impactos ambientais associados;
 Avaliação técnica dos cenários possíveis;
 Avaliação técnica de ações preventivas e corretivas.

As ações até então previstas e respectivas metodologias gerais de execução são:

 Identificação e Análise de Riscos: Classificação quanto à possibilidade de ocorrência de um evento
indesejado ocorrer;

 Identificação de Pontos Críticos: Identificação dos locais com alta possibilidade de ocorrência de acidentes e
suas possíveis consequências;

 Proposição de Medidas Preventivas: Indicação de medidas preventivas tendo como referência as avaliações
de riscos e pontos críticos;

 Proposição de Medidas Corretivas: Indicação de medidas corretivas tendo como referência as avaliações de
possíveis eventos indesejados.

6.5.2.7.3. DETALHAMENTO DE CADA UMA DAS AÇÕES ESPECÍFICAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Identificação e Análise de Riscos

 Avaliação de riscos considerando as características do projeto executivo de engenharia, tanto para as fases de
implantação e operação;

 Avaliação dos aspectos socioambientais sensíveis à ocorrência de eventos danosos;
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 Realização de classificação dos riscos.

Identificação de Pontos Críticos

 Avaliação dos aspectos socioambientais sensíveis à ocorrência de eventos danosos;
 Avaliação das características geométricas da rodovia.

Proposição de Medidas Preventivas

 Análise de ações preventivas quanto adequações ao projeto de engenharia;
 Análise de ações preventivas de comunicação e educação;
 Análise de ações preventivas quanto ao dimensionamento e posicionamento da estrutura de apoio (equipe e

equipamentos);
 Treinamento de colaboradores quanto as medidas preventivas à ocorrência de evento danosos.

Proposição de Medidas Corretivas

 Indicação de equipe e equipamentos associados para execução das ações corretivas;
 Treinamento de colaboradores quanto às medidas corretivas à ocorrência de evento danosos.

6.5.2.7.4. DESCRIÇÃO DA QUALIFICAÇÃO/QUANTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE EXECUÇÃO E MATERIAL/EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS

Equipe Material/Equipamentos*

Especialista em Segurança do Trabalho: Formação em
Segurança do Trabalho.
Especialista Ambiental: Formação em eng. Sanitária e
Ambiental

Computadores, impressora e smartfones (integração de internet
+ câmera fotográfica/filmadora + GPS), equipamento
audiovisual para treinamentos.
Disponibilização de material didático sobre o tema (folder,
cartilha, panfleto ou outro).
Veículo (passeio, com motorização 1.6).

*Considera-se que haja disponibilização de espaço para trabalho (escritório ou home office) e material de escritório para toda a
equipe.
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6.5.2.7.5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividade

Planejamento Implantação Operação

Mês

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1 2 3 4 5 6 ...

Identificação e Análise de Riscos

Identificação de Pontos Críticos

Proposição de Medidas Preventivas

Proposição de Medidas Corretivas
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6.5.2.7.6. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

O acompanhamento das ações do programa se darão da seguinte forma:

 Apresentação de relatórios periódicos ao IAT, de acordo com periodicidade exigida;
 Apresentação de relatórios internos pela equipe da construtora à coordenação de meio ambiente da ARB;
 Apresentação de relatórios periódicos à ANTT, de acordo com periodicidade exigida.

6.5.2.7.7. EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA

Profissional com formação superior em eng.Sanitarista e Ambiental e formação em Segurança do Trabalho.

6.5.2.8. Plano de Ação de Emergência

O Plano de Ação de Emergência tem como objetivo a definição de diretrizes para minimização ou eliminação dos riscos,
visando à prevenção de acidentes por meio da implantação e manutenção de medidas de gestão para as atividades
inerentes ao empreendimento.

6.5.2.8.1. OBJETIVOS

Objetivo Geral: definir as ações que visam minimizar os riscos com acidentes com produtos perigosos.

Objetivos Específicos:

 Estabelecer procedimentos que auxiliaram na prevenção de riscos de acidentes com produtos perigosos
durante as obras de implantação do Contorno Norte de Curitiba, em complemento ao PAE de operação das
rodovias sob concessão da Autopista Régis Bittencourt (ARB).

6.5.2.8.2. METODOLOGIA E AÇÕES GERAIS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

De forma preventiva são propostas algumas ações que devem ser adotadas, tanto pelas construtoras , como pela
Concessionária na fase de operação do Contorno. Para a fase de implantação do empreendimento, as medidas
preventivas relacionam-se diretamente com todos os envolvidos com a execução de obras, sejam eles contratados ou
terceirizados e, estejam eles nos escritórios, canteiros, áreas de apoio, caminhos de serviço ou na frente de obra
propriamente dita.

Já para a fase de operação do empreendimento, sugere-se o atendimento do Plano de Ação de Emergência da ARB
para a operações das rodovias concessionadas.

Como apresenta o diagnóstico do meio físico, buscou-se identificar pontos onde há maior ocorrência de acidentes. Esta
análise foi realizada a partir da análise das ocorrências de acidentes através dos dados disponíveis.Para localizar os
acidentes, foi criado um shapefile representando os acidentes, a partir das coordenadas geográficas registradas nos
boletins de ocorrência fornecido pelo Datatran PRF. Utilizando o software QGis 3.4, plotou-se os pontos dos acidentes
sobre a base dentro do ambiente de SIG.Por fim, a partir de uma análise estatística de estimação de curvas de
densidades, onde cada valor observado é ponderado pela distância em relação a um valor central, foi produzido o mapa
de Kernel, permitindo identificar trechos do trevo com maior número de acidentes.

Assim, a Figura 154 mostra os trechos onde mais ocorreram acidente, os quais aparecem na cor vermelha à vermelho
escuro.
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Figura 154: Identificação dos pontos de maior ocorrência de acidentes

Fonte: MPB Engenharia, 2020.

Observando os pontos de maior densidade indicada no mapa de Kernel, podemos observar características geométricas
bastante similares. Trata-se de locais onde ocorrem mudanças de faixa, entroncamentos com entradas e saídas de
veículos nas rodovias e mudanças de direção mais acentuadas.

Como se pode verificar pela imagem, a maior concentração de acidentes de trânsito nas proximidades do
empreendimento, encontra-se na bacia do rio Palmital, próximo ao seu curso d’água principal.

Conforme já mencionado neste estudo ambiental, este curso d’água é utilizado para abastecer parte do município de
Colombo, que capta suas águas diretamente em seu curso principal, através da Captação Palmital. Além disso, suas
águas contribuem para o sistema integrado de abastecimento da Região Metropolitana de Curitiba, através da captação
Iguaçu, da qual o rio Palmital é contribuinte (ANDREOLI et al., 2003). Sendo assim, de forma indireta, grande parte da
população do município pode ficar sob risco de deficiência no abastecimento, uma vez que possíveis impactos, como a
contaminação e assoreamento dos cursos d’água, podem resultar no comprometimento do funcionamento do sistema
de captação de água deste manancial.

Além da questão do manancial, um acidente com carga perigosa traz ameaça à saúde humana na região do entorno do
empreendimento, devido á sua proximidade com a ocupação. Os cenários simulados estão apresentados no
diagnóstico do Meio Físico neste estudo.

6.5.2.8.3. DETALHAMENTO DE CADA UMA DAS AÇÕES ESPECÍFICAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Fase de Instalação - Medidas para o manuseio de produtos perigosos

Os produtos perigosos que poderão ser utilizados durante a realização das obras dizem respeito aos óleos
combustíveis, lubrificantes hidráulicos e graxas.
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Durante o manuseio desses produtos algumas precauções devem ser tomadas:

 O abastecimento e lavagem dos veículos, equipamentos e máquinas devem ser realizados em locais e nos
postos próximos que possam atender esta finalidade. Pode ocorrer que, durante a execução da obra, seja
necessário o armazenamento de óleo hidráulico, óleo lubrificante e óleo diesel para a utilização em
equipamentos, tais como, retroescavadeira e trator de esteira. Nesse caso, deverá ser feito em local abrigado,
arejado, sinalizado, com extintores de incêndio e que disponha de piso cimentado. Ainda, deverá ser destinado
um local para armazenagem de óleo, o qual apresente capacidade de contenção (volume) compatível. Nesse
sentido, cabe ressaltar que o óleo diesel e o óleo hidráulico podem ser dispostos em um mesmo local já que
não apresentam incompatibilidade química.

 Todos os motores, tanques, válvulas, dutos e mangueiras dos equipamentos devem ser examinados pelo
operário responsável, sempre antes de utilizá-los. Caso seja identificado qualquer sinal de deterioração que
possa causar um derramamento e sinais de vazamento, estes deverão ser prontamente consertados e/ou
corrigidos.

 Havendo derramamento de óleo combustível, hidráulico ou lubrificante no solo em consequência de perfuração
e/ou vazamento de mangueiras de veículos, maquinários e equipamentos, a prioridade será a imediata
contenção dos mesmos (colocação de serragem ou areia próximo ao local do vazamento), os procedimentos
de limpeza deverão ser iniciados no local contaminado assim que o derramamento for contido.

 Para o caso do canteiro de obras, em local de solo exposto, o procedimento de limpeza consiste na raspagem
do solo contaminado com enxada, evitando assim o desenvolvimento de algum passivo ambiental. O material
retirado será acondicionado em tambores sendo fechado e identificado, e armazenado em local seco, arejado,
coberto e com piso cimentado, no canteiro de obras sendo registrada sua ocorrência e destinação, com
posterior destinação a aterro industrial.

 Nas frentes de obras, ou em local já pavimentado, após a imediata contenção, deve-se proceder à
comunicação ao órgão ambiental para o devido conhecimento e acompanhamento.

 Para a prevenção de acidentes contendo cargas perigosas, sugerem-se que seja realizada ação com os
funcionários da obra, a fim de que esses sejam orientados quanto o manuseio e perigos advindos dos
materiais perigosos. Devem ser esclarecidas, também, normas de segurança e a respeito da utilização de
equipamentos de proteção individual (EPI’s) e apresentados os pontos críticos identificados no projeto.
Importante viabilizar uma divulgação quanto às características dos produtos, para que seja proporcionado a
esses maiores informações com intuito de instrução a respeito da conduta no caso de acidentes.

 Colocação de equipamentos fixos de segurança e sinalização nas situações de risco específicas, como
iluminação reflexiva noturna em determinadas áreas críticas para o meio ambiente. Já nas proximidades com a
comunidade sugere-se a instalação de placas informativas de perigo e outros avisos.

 Fiscalização do transporte antes de seu uso para verificar suas condições de segurança e assim, prevenir
eventuais acidentes.

 Definição, dentro da área, do local para armazenamento dos produtos, que deve ser feito em local abrigado,
arejado, sinalizado, com extintores de incêndio e que disponha de piso cimentado.

 Propor a compra de equipamentos necessários para atendimentos às emergências, como contêineres,
retroescavadeiras e mangueiras, conforme estabelece o PAE.

Fase de Operação - Monitoramento de dispositivo de retenção para produtos perigosos

Para a fase de operação serão implementados recursos humanos e materiais voltados para execução de ações de
identificação, contenção, recuperação e disposição final de produtos perigosos. Tais ações deverão ser executadas em
conformidade com o plano de ação de emergências da ARB, para as suas rodovias concessionadas.
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6.5.2.8.4. DESCRIÇÃO DA QUALIFICAÇÃO/QUANTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE EXECUÇÃO E MATERIAL/EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS

Equipe Material/Equipamentos*

Especialista Ambiental - Formação em Eng. Ambiental, Biologia,
Florestal ou área correlata.

Computadores, impressora e smartfones (integração de internet
+ câmera fotográfica/filmadora + GPS).
Veículo (passeio, com motorização 1.6).

Especialista Ambiental - Formação em Eng. de segurança do
trabalho ou área correlata.

Computadores, impressora, smartfones (integração de internet +
câmera fotográfica/filmadora + GPS), aparelho GPS (maior
precisão).
Veículo (utilitário, com tração 4x4, com motorização mínima
2.0).

Auxiliar Técnico - profissional nível técnico na área de
saneamento e/ou meio ambiente.

Equipamentos de Proteção Individual e coletiva.

*Considera-se que haja disponibilização de espaço para trabalho (escritório ou home office) e material de escritório para toda a
equipe.
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6.5.2.8.5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividade

Planejamento Implantação Operação

Mês

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1 2 3 4 5 6 ...

Implementação das medidas para manuseio de
produtos perigosos

Execução do PAE-Concessionária
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6.5.2.8.6. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

O acompanhamento das ações do programa se darão da seguinte forma:

 Apresentação de relatórios periódicos ao IAT, de acordo com periodicidade exigida;
 Apresentação de relatórios internos pela equipe da construtora à coordenação de meio ambiente da ARB;
 Apresentação de relatórios periódicos à ANTT, de acordo com periodicidade exigida.

6.5.2.8.7. EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA

Profissional com formação superior em eng.Sanitarista e Ambiental e formação em Segurança do Trabalho.

6.5.2.9. Programa de Comunicação Social

O Programa de Comunicação Social, aplicado como uma das ferramenta de mitigação dos potenciais impactos
ambientais do empreendimento, tem a característica de ser um canal de comunicação contínua entre o empreendedor e
a sociedade, especialmente a população afetada diretamente pelo empreendimento, possibilitando e motivando sua
participação nas diferentes fases do empreendimento.

Entende-se que este programa seja essencial para uma divulgação contínua e atualizada de informações acerca do
empreendimento a ser implantado a fim de garantir que a população se previna da melhor maneira possível diante dos
incômodos temporários que irá passar em função da alteração de sua rotina, o que minimiza possíveis conflitos
oriundos da desinformação.

6.5.2.9.1. OBJETIVOS

Objetivo Geral: Desenvolver ações que mantenham a população informada a respeito das implicações, tanto negativas
quanto positivas, da implantação do Contorno Norte de Curitiba, bem como as medidas mitigadoras e compensatórias a
serem implantadas pelo empreendedor em cada etapa e por cada programa ambiental em execução durante as fases
de obras e operação. Também há o objetivo manter um canal de comunicação aberto e contínuo com as comunidades,
com a finalidade de ouvir sugestões e reclamações com relação a possíveis problemas que venham a ocorrer,
subsidiando ações orientadas à mitigação dessas implicações.

Objetivos Específicos:

 Mostrar os programas ambientais que serão aplicados na gestão ambiental e seus resultados;
 Esclarecer quanto à funcionalidade do Contorno Norte de Curitiba, vinculado, sempre que possível, às

comunidades lindeiras;
 Informar à comunidade quando haver a necessidade de vias serem interrompidas, bem como para outros

serviços (saneamento, comunicação e energia).

6.5.2.9.2. METODOLOGIA E AÇÕES GERAIS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

O desenvolvimento do programa, para a fase de LI, deverá considerar:

 Os potenciais impactos ambientais associados.

As ações até então previstas e respectivas metodologias gerais de execução são:

 Identificação dos atores sociais: Identificação dos atores sociais e suas considerações sobre o
empreendimento;

 Divulgação de informações: Manter a população informada sobre as obras e sobre a gestão ambiental em
execução.

6.5.2.9.3. DETALHAMENTO DE CADA UMA DAS AÇÕES ESPECÍFICAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Identificação dos atores sociais

 Identificação das lideranças comunitárias;
 Identificação dos questionamentos das lideranças, relacionados ao empreendimento
 Pesquisa de opinião;
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Divulgação de informações

 Divulgação em rádios, jornais e carro de som;
 Produção e distribuição de cartilhas, panfletos e outros;
 Produção e disponibilização de site na internet;
 Campanhas de Conscientização.

6.5.2.9.4. DESCRIÇÃO DA QUALIFICAÇÃO/QUANTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE EXECUÇÃO E MATERIAL/EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS

Equipe Material/Equipamentos*

Especialista em Comunicação: Formação em Jornalismo.

Computador, impressora e smartfone (integração de internet +
câmera fotográfica/filmadora + GPS), equipamento audiovisual
para apresentações.
Disponibilização de material didático sobre o tema (folder,
cartilha, panfleto ou outro).
Veículo (passeio, com motorização 1.6).

*Considera-se que haja disponibilização de espaço para trabalho (escritório ou home office) e material de escritório para toda a
equipe.
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6.5.2.9.5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividade

Planejamento Implantação Operação

Mês

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1 2 3 4 5 6 ...

Identificação dos atores sociais

Divulgação de informações
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6.5.2.9.6. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

O acompanhamento das ações do programa se darão da seguinte forma:

 Apresentação de relatórios periódicos ao IAT, de acordo com periodicidade exigida;
 Apresentação de relatórios internos pela equipe da construtora à coordenação de meio ambiente da ARB;
 Apresentação de relatórios periódicos à ANTT, de acordo com periodicidade exigida.

6.5.2.9.7. EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA

Profissional com formação superior em jornalismo.

6.5.2.10. Programa de Desapropriação

A necessidade de um Programa de Desapropriação está voltado para o público da Área Diretamente Afetada a ser
afetado pelo empreendimento, em função da necessidade de liberação das áreas necessárias à obra.

Por se tratar de uma questão que permeia o lar e bens particulares das pessoas, este programa se justifica para
assegurar que todo o processo seja conduzido conforme os ditames da lei, bem como para oferecer um suporte mais
próximo e pormenorizado aos envolvidos. Além disto, o bom andamento das obras está diretamente ligado com o bom
relacionamento e negociação entre empreendedor e proprietários.

Este programa visa indenizar as famílias afetadas pelo Contorno Norte de Curitiba na faixa de domínio, indenizando-as
devidamente e promovendo o adequado acompanhamento do processo desapropriação e, se for o caso, de
reassentamento.

Todo o elenco de ações que compõe o programa em questão, busca atenuar os efeitos negativos que impactarão o
cotidiano destas pessoas, quer sejam eles mensuráveis, como a perda de uma moradia, quer sejam eles imensuráveis,
como a quebra das relações de vizinhança ou da rede de apoio social, por exemplo.

Assim, o Programa de Desapropriação atuará de modo a minimizar os impactos negativos sobre a vida das pessoas
que sofrerão remoção compulsória em função das obras, assistindo-as para que possam restaurar ou melhorar suas
condições de moradia.

6.5.2.10.1. OBJETIVOS

Objetivo Geral: minimizar os prejuízos socioeconômicos da população afetada pela implantação do Contorno Norte de
Curitiba.

Objetivos Específicos:

 Realizar avaliação socioeconômica da área afetada com respectivo cadastro dos atingidos;
 Indenizar as famílias afetadas pelo Contorno Norte de Curitiba na faixa de domínio;
 Desocupar as áreas necessárias para a implantação da rodovia;
 Atenuar os efeitos negativos que impactarão o cotidiano das pessoas, quer sejam eles mensuráveis, como a

perda de uma moradia, quer sejam eles imensuráveis, como a quebra das relações de vizinhança ou da rede
de apoio social.

6.5.2.10.2. METODOLOGIA E AÇÕES GERAIS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

As etapas de execução do presente programa poderão ser executadas paralelamente e serão as seguintes:

Atividade pré-obra

 Mobilização e Planejamento;
 Verificação das propriedades afetadas;

Atividade durante a fase de obras

 Divulgação das reuniões comunitárias;
 Realização de reuniões;
 Cadastro socioeconômico e Imobiliário;
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 Avaliação e laudo técnico dos imóveis;
 Pagamento das indenizações;

Atividade durante a fase de operação

 Pesquisa de satisfação;
 Acompanhamento socioeconômico das famílias afetadas.

6.5.2.10.3. DETALHAMENTO DE CADA UMA DAS AÇÕES ESPECÍFICAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Atividade pré-obra

A partir da informação das áreas que serão atingidas pela obra, iniciar-se-á uma sequência de trabalhos para
identificação e desenvolvimento do projeto de desapropriação.

As propriedades serão visitadas por uma equipe de técnicos contratados, composta por engenheiros, topógrafos,
peritos e outros, que vistoriam os imóveis, sempre acompanhado do proprietário ou responsável, a fim de cadastrar
individualmente cada propriedade atingida pelo projeto, com a identificação de seus respectivos proprietários ou
posseiros, mediante documentos de registro do imóvel (matrículas, escrituras, contratos de compra e venda, etc.).
Neste momento, com a autorização do responsável, será realizado o levantamento topográfico da propriedade,
identificando com precisão a localização da área através de coordenadas geográficas, bem como suas características e
medidas, identificando também a existência de benfeitorias/edificações, para que sejam desenvolvidos os projetos com
plantas georreferenciadas (com coordenadas geográficas), e memoriais descritivos, bem como a elaboração de laudo
técnico de avaliação.

Com o projeto em mãos, a ARB fará a solicitação de Declaração de Utilidade Pública para estas áreas. Quando
finalizado o trâmite, é publicado o Decreto de Utilidade Pública (DUP), que conterá individualmente as informações de
cada área a ser desapropriada.

Atividade durante a fase de obras - Reuniões comunitárias, � Cadastro socioeconômico e Imobiliário e
Avaliação e laudo técnico dos imóveis

Durante a fase de instalação deverão ser organizadas reuniões comunitárias a fim de que as soluções alternativas para
a desapropriação sejam discutidas com a população atingida e é recomendável que sejam acatadas, desde que viáveis,
as proposições dos moradores. Nesta oportunidade serão apresentados todos os aspectos que envolvem o processo
de desapropriação, da abordagem inicial até a efetivação do ato.

Paralalelamente, serão providenciados os laudos técnicos dos imóveis. O laudo técnico de avaliação será elaborado por
perito capacitado, individualmente para cada área, avaliando a área a ser desapropriada de acordo com as normas
técnicas estabelecidas, com base nos valores de mercado da região. Em casos de imóveis que estejam em plena
atividade lucrativa, deverá ser calculado também o fundo de comércio e lucro cessante. Neste caso, este valor é
acrescido na indenização, desde que os rendimentos sejam devidamente comprovados através de documentos
contábeis dos últimos 3 anos, ou, em casos em que a atividade ocorre por tempo menor do que o exposto acima,
considera-se o tempo total em que a atividade existe naquele local.

Desse modo o conteúdo do laudo técnico deverá contar com informações de dois cadastros, socioeconômico e
imobiliário, que deverão ter, no mínimo, as seguintes informações:

Cadastro socioeconômico;

 Quantidade de ocupantes do imóvel;
 Relação familiar e/ou social estabelecida entre os ocupantes;
 Características da moradia, incluindo a descrição do sistema produtivo, as relações de trabalho e a

organização social das e entre as pessoas que nela vivem;
 O uso do imóvel (se residencial, comercial, industrial, serviços e ou de tipo misto);
 Tipo de ocupação (se próprio, cedido ou alugado);
 Tempo de ocupação,
 Perfil social dos ocupantes (escolaridade, renda, idade, ocupação etc.)
 Padrões de interação social na comunidade afetada, incluindo teia de apoio comunitário e sistema de proteção

social presente ou necessário.
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Cadastro Imobiliário

 Numeração do imóvel atingido e localização;
 Registro fotográfico;
 Croqui com as medidas do imóvel;
 Padrão construtivo;
 Atendimento do imóvel por infraestrutura (água, energia elétrica, telefonia, saneamento básico etc);
 Características básicas do entorno do imóvel (equipamentos sociais, comércio, serviços);
 Características do terreno;
 Grau de afetação do imóvel (total ou parcial).

O valor apontado pelo laudo é destinado à indenização, que poderá ocorrer via acordo amigável, em que o pagamento
é diretamente realizado ao(s) proprietário(s), ou por intermédio de depósito judicial, em casos em que não seja possível
o acordo amigável.

De posse do cadastro das áreas a serem desapropriadas (planta e laudo), e estando a propriedade com a
documentação devidamente regularizada (sem restrições), a ARB procurará os proprietários atingidos apresentando o
projeto de desapropriação, desenvolvendo com os mesmos as tratativas de acordo amigável para pagamento da
indenização e ocupação da área, momento em que será requerida a entrega de toda a documentação, tanto dos
proprietários (cópias de RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, e comprovante de residência), bem como toda
documentação e certidões referente ao imóvel. Havendo a concordância do(s) proprietário(s) quanto à desapropriação,
firma-se um termo de acordo de desapropriação (contrato) entre as partes, para formalizar a
desapropriação/indenização. Neste termo constarão todas as informações pertinentes à respectiva desapropriação,
como: identificação das partes, descrição da área quadrada a ser desapropriada, descrição das benfeitorias atingidas,
valor da indenização, forma de pagamento, etc.

Atividade durante a fase de operação - � Pesquisa de satisfação e Acompanhamento socioeconômico das
famílias afetadas.

Após o fim do processo de desapropriação, será realizada pesquisa de satisfação com os proprietários, onde deverá ser
verificado, basicamente, se as suas expectativas foram atendidas em função de todo trabalho realizado por esse
Programa. Esta pesquisa deverá ser realizada na fase de operação do empreendimento.

Durante a etapa de operação do Contorno Norte de Curitiba também será feito o acompanhamento das famílias
afetadas. A operacionalização deste monitoramento considerará a aplicação de questionários e entrevistas
semiestruturadas junto à população afetada, através de campanhas de campo quadrimestrais durante o primeiro ano de
operação, cujo principal objetivo será avaliar, comparativamente, as situações socioeconômicas dos afetados, antes e
depois da implantação do empreendimento, possibilitando a análise dos problemas não resolvidos e definição de
medidas para solucioná-los.
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6.5.2.10.4. DESCRIÇÃO DA QUALIFICAÇÃO/QUANTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE EXECUÇÃO E MATERIAL/EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS

Equipe Material/Equipamentos*

Especialista Ambiental - Formação em Eng. Ambiental, Biologia,
Florestal ou área correlata. Atuação na atividade de gestão
ambiental.

Computadores, impressora e smartfones (integração de internet
+ câmera fotográfica/filmadora + GPS).
Veículo (passeio, com motorização 1.6).Profissional com formação na área de edificações para

avaliação dos imóveis afetados;

Profissional com formação na área de agronomia para a área
rural, uma vez que nestas propriedades é necessário inventariar
e avaliar as culturas, pastagens, benfeitorias rurais que a
propriedade afetada dispor

Computadores, impressora, smartfones (integração de internet +
câmera fotográfica/filmadora + GPS), aparelho GPS (maior
precisão).
Veículo (utilitário, com tração 4x4, com motorização mínima
2.0).Advogado

Assistente Social

*Considera-se que haja disponibilização de espaço para trabalho (escritório ou home office) e material de escritório para toda a
equipe.
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6.5.2.10.5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividade

Planejamento Implantação Operação

Mês

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1 2 3 4 5 6 ...

Mobilização e Planejamento

Verificação das propriedades afetadas

Divulgação e realização de reuniões comunitárias

Cadastro socioeconômico e imobiliário

Avaliação e laudo técnico dos imóveis

Pesquisa de satisfação

Acompanhamento socioeconômico das famílias
afetadas

Elaboração de Relatórios para ARB e ANTT
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6.5.2.10.6. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

O acompanhamento das ações do programa se darão da seguinte forma:

 Apresentação de relatórios periódicos ao IAT, de acordo com periodicidade exigida;
 Apresentação de relatórios internos pela equipe de consultoria à coordenação de meio ambiente da ARB;
 Apresentação de relatórios periódicos à ANTT, de acordo com periodicidade exigida;

6.5.2.10.7. EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA

Profissional com formação superior em eng. sanitária e/ou ambiental.

6.5.2.11. Programa de Plantio Compensatório

O Programa de Plantio Compensatório ora apresentado, pretende compensar a vegetação que será suprimida durante
as obras de implantação do Contorno Norte de Curitiba, aplicando medidas específicas que irão recompor a vegetação
nativa, além de promover o enriquecimento florestal e combate às espécies competidoras.

Deste modo, apresenta as diretrizes previstas na Resolução CONAMA 369/2006 e Lei 11.428/2006, para a supressão
de vegetação pertencente ao bioma Mata Atlântica, considerando a necessidade de compensação florestal e reposição
florestal, por meio das ações descritas a seguir.

6.5.2.11.1. OBJETIVOS

Objetivo Geral: estabelecer os procedimentos e medidas para a recuperação ambiental das áreas de vegetação nativa
e áreas de preservação permanente (APP), como forma de compensação das atividades de supressão de vegetação
para implantação das obras do Contorno Norte de Curitiba.

Objetivos Específicos:

 Realizar o plantio compensatório em área de equivalência ecológica com a área suprimida;
 Identificar áreas para o plantio compensatório de Áreas de Preservação Permanente (APP’s);
 Identificar áreas para a reposição florestal obrigatória em função da supressão de vegetação nativa de Mata

Atlântica;
 Executar o plantio compensatório de Áreas de Preservação Permanente (APP’s);
 Executar a reposição florestal obrigatória em função da supressão de vegetação nativa de Mata Atlântica;
 Contribuir com a manutenção do ecossistema e formação de corredores ecológicos para a dispersão de

espécies de fauna e flora.

6.5.2.11.2. METODOLOGIA E AÇÕES GERAIS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

O desenvolvimento do Programa de Plantio Compensatório, para a fase de LI, deverá considerar:

 Área de Supressão de vegetação primária e secundária nos estágios médio e avançado de regeneração
(Bioma Mata Atlântica);

 Intervenção em área de preservação permanente;
 Reposição Florestal pelo consumo de matéria-prima florestal;
 Corte de espécies ameaçadas.

6.5.2.11.3. DETALHAMENTO DE CADA UMA DAS AÇÕES ESPECÍFICAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

O Diagnóstico será realizado com a seguinte metodologia:

 Etapa 1: Consultas e levantamento de informações, com base em documentos disponíveis sobre o
empreendimento, inventário florestal, sobre as características e cenário ambiental na região dos municípios de
Governador Celso Ramos, Biguaçu, São José e Palhoça;

 Etapa 2: Investigação para mapeamento de potenciais áreas naturais e identificação de públicos de interesse,
havendo verificação junto as Unidades de Conservação (UC’s) da região o interesse e disponibilização de
áreas para plantio compensatório. O plantio compensatório, não sendo em UC’s, deverá ser em área(s)
pública(s), com isso parcerias com órgãos municipais e estadual de meio ambiente poderão acontecer. Existe
ainda a possibilidade de compensação através de destinação/averbação de área com as mesmas
características ambientais;
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 Etapa 3: Indicação de alternativas de soluções de conservação da natureza, a fim de atender a demanda da
ALS para compensação de impactos ambientais;

 Etapa 4: Elaboração de Projeto de Plantio Compensatório, conforme orientações das condicionantes da ASV.

Quanto a compensação pela supressão de espécies ameaçadas de extinção, cujo resgate não for possível, estará
contemplada em ASV a quantidade de mudas a serem plantadas para cada indivíduo a ser suprimido.

Assim, com base no Inventário Florestal, condicionantes da ASV e identificação das áreas objeto de compensação, será
elaborado Projeto de Plantio Compensatório para apreciação do IBAMA e posterior execução caso aprovado.

A execução do projeto de Plantio Compensatório será imediata, após aprovação do IBAMA, onde haverá o
acompanhamento pela equipe desse programa da atividade de plantio, havendo também o monitoramento deste plantio
conforme período de tempo exigido pelo IBAMA.

6.5.2.11.4. DESCRIÇÃO DA QUALIFICAÇÃO/QUANTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE EXECUÇÃO E MATERIAL/EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS

Equipe Material/Equipamentos*

Especialista Ambiental - Formação em Eng. Ambiental, Biologia,
Florestal ou área correlata.

Computadores, impressora e smartfones (integração de internet
+ câmera fotográfica/filmadora + GPS).
Veículo (passeio, com motorização 1.6).Auxiliar de campo - técnico ambiental ou auxiliar geral.

Computadores, impressora, smartfones (integração de internet +
câmera fotográfica/filmadora + GPS), aparelho GPS (maior
precisão).
Veículo (utilitário, com tração 4x4, com motorização mínima
2.0).

*Considera-se que haja disponibilização de espaço para trabalho (escritório ou home office) e material de escritório para toda a
equipe.
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6.5.2.11.5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividade

Planejamento Implantação Operação

Mês

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1 2 3 4 5 6 ...

Mobilização de equipe

Consulta de áreas para compensação ambiental
localizadas na AID

Reunião com gestores das UCs

Elaboração do projeto de Plantio compensatório

Acompanhamento e Monitoramento do plantio
compensatório

Relatórios
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6.5.2.11.6. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

O acompanhamento das ações do programa se darão da seguinte forma:

 Apresentação de relatórios periódicos ao IAT, de acordo com periodicidade exigida;
 Apresentação de relatórios internos pela equipe de consultoria à coordenação de meio ambiente da ARB;
 Apresentação de relatórios periódicos à ANTT, de acordo com periodicidade exigida.

6.5.2.11.7. EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA

Profissional com formação superior em eng. ambiental, biologia, eng. florestal ou área correlata e com experiência na
elaboração de estudos e projetos de recuperação ambiental e/ou plantio compensatório.

6.5.2.12. Programa de Educação Ambiental

O Programa de Educação Ambiental tem como escopo básico o desenvolvimento de ações educativas, a serem
formuladas através de um processo participativo, visando capacitar/habilitar setores sociais, com ênfase nos afetados
diretamente pelo empreendimento, para uma atuação efetiva na melhoria da qualidade ambiental e de vida na região,
além de capacitar os trabalhadores envolvidos nas obras.

6.5.2.12.1. OBJETIVOS

Objetivo Geral: Desenvolver ações educativas visando capacitar/habilitar setores sociais, com ênfase nos afetados
diretamente pelo empreendimento, para uma atuação efetiva na melhoria da qualidade ambiental e de vida na região,
incluindo o desenvolvimento de estudos e orientações com vistas ao bem estar e preservação da saúde das
comunidades das áreas de influência direta e indireta da obra, bem como fornecer parâmetros mínimos e estabelecer
procedimentos e diretrizes a serem observados pelas empresas e trabalhadores envolvidos de forma a monitorar,
minimizar e controlar os efeitos adversos decorrentes dos impactos ambientais que serão gerados durante as etapas de
construção do empreendimento.

Objetivos Específicos:

 Capacitar as populações residentes próxima às obras da rodovia, quanto à importância das questões
ambientais, incluindo o trabalho nas escolas da região;

 Divulgar os princípios da Política Nacional de Meio Ambiente e da Política Nacional de Educação Ambiental;

 Incentivar a participação voluntária na comunidade visando à melhoria da qualidade de vida, mobilizando-os
para a questão ambiental;

 Desenvolver estudos e orientações com vistas ao bem estar e preservação da saúde das comunidades das
áreas de influência direta e indireta da obra;

 Fornecer parâmetros mínimos e estabelecer procedimentos e diretrizes a serem observados pelas empresas e
trabalhadores envolvidos de forma a monitorar, minimizar e controlar os efeitos adversos decorrentes dos
impactos ambientais que serão gerados durante as etapas de construção do empreendimento.

6.5.2.12.2. METODOLOGIA E AÇÕES GERAIS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

O desenvolvimento do programa, para a fase de LI, deverá considerar:

 Informações consolidadas do projeto executivo de engenharia;
 Tratativas iniciais com a secretaria de educação municipal e, se for o caso, estadual;

 Caracterização prévia das escolas localizadas nas imediações do empreendimento;
 Caracterização prévia das associações de moradores dos bairros por onde passa o traçado do

empreendimento;
 Dimensionamento prévio do número de trabalhadores.

As ações até então previstas e respectivas metodologias gerais de execução são:

 Educação Ambiental Voltada para Comunidade: Ações deverão estar voltadas às comunidades da AID do
empreendimento, considerando o envolvimento das comunidades por meio da associação de moradores e
escolas da região;

 Educação Ambiental Voltada para os Trabalhadores das Obras: Ações deverão estar voltadas aos
trabalhadores das obras, dando o suporte necessário para que eles tenham condições de refletir sobre o meio
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em que estão inseridos, qual a melhor maneira de garantir a segurança e para que ações realizadas não
afetem negativamente a sua saúde e a comunidade de entorno ao empreendimento.

6.5.2.12.3. DETALHAMENTO DE CADA UMA DAS AÇÕES ESPECÍFICAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Educação Ambiental Voltada para Comunidade

 Planejamento das Atividades;
 Formação de Parceiras;
 Oficina com aplicação de Diagnóstico Participativo;
 Palestras/Oficinas;
 Campanhas de Conscientização;
 Elaboração e Execução do Projeto Ambiental e Educativo;
 Material Didático-Pedagógico.

Educação Ambiental Voltada para os Trabalhadores das Obras

 Planejamento das ações;
 Oficina pré-obra;
 Palestras;
 Material Didático-Pedagógico.

6.5.2.12.4. DESCRIÇÃO DA QUALIFICAÇÃO/QUANTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE EXECUÇÃO E MATERIAL/EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS

Equipe Material/Equipamentos*

Especialista em Educação Ambiental: Profissional de nível
superior (Eng. Ambiental, Biologia, Pedagogia, outros) com
experiência na execução de programas de educação ambiental.

Computadores, impressora e smartfones (integração de internet
+ câmera fotográfica/filmadora + GPS).
Veículo (passeio, com motorização 1.6).

*Considera-se que haja disponibilização de espaço para trabalho (escritório ou home office) e material de escritório para toda a
equipe.
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6.5.2.12.5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividade

Planejamento Implantação Operação

Mês

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1 2 3 4 5 6 ...

Educação Ambiental Voltada para Comunidade

Educação Ambiental Voltada para os
Trabalhadores das Obras
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6.5.2.12.6. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

O acompanhamento das ações do programa se darão da seguinte forma:

 Apresentação de relatórios periódicos ao IAT, de acordo com periodicidade exigida;
 Apresentação de relatórios internos pela equipe da construtora à coordenação de meio ambiente da ARB;
 Apresentação de relatórios periódicos à ANTT, de acordo com periodicidade exigida.

6.5.2.12.7. EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA

Profissional de nível superior, especialista em Educação Ambiental, com experiência na execução de programas de
educação ambiental.
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7. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Do ponto de vista legal a obrigatoriedade do pagamento de Compensação Ambiental nos casos de licenciamento de
empreendimentos de significativo impacto ambiental foi estabelecida por meio da Lei 9.985/2000, posteriormente
regulamentada por meio do Decreto 4.340/2002.

Em 14 de maio de 2009, sete anos após a regulamentação da Lei, foi promulgado o Decreto 6.848/2009, que
estabeleceu critérios para fins de cálculo do percentual a ser aplicado sobre o valor do empreendimento, a título de
Compensação Ambiental.

O Art. 1º deste Decreto estabelece que os arts. 31 e 32 do Decreto no 4.340, de 22 de agosto de 2002 passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31. Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei no 9.985, de
2000, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório -
EIA/RIMA, ocasião em que considerará, exclusivamente, os impactos ambientais negativos sobre o
meio ambiente.”

O Art. 2odo Decreto nº 6.848/2009 estabelece que o Decreto nº 4.340, de 2002, passa a vigorar acrescido dos seguintes
artigos:

“Art. 31-A. O Valor da Compensação Ambiental - CA será calculado pelo produto do Grau de Impacto
- GI com o Valor de Referência - VR, de acordo com a fórmula a seguir:

CA = VR x GI, onde: VR = somatório dos investimentos necessários para implantação do
empreendimento.

§ 2° O EIA/RIMA deverá conter as informações necessárias ao cálculo do GI.”

“Art. 31-B. Caberá ao IBAMA realizar o cálculo da compensação ambiental de acordo com as
informações a que se refere o art. 31-A.”

O Decreto 6.848/2009 apresenta em seu anexo a metodologia de cálculo do grau de impacto ambiental (GI). Segundo
tal metodologia o Grau de Impacto é dado pela seguinte fórmula:

GI = ISB + CAP + IUC

Onde:

ISB = Impacto sobre a Biodiversidade;

CAP = Comprometimento de Área Prioritária; e

IUC = Influência em Unidades de Conservação.
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7.1. ÍNDICES PARA CÁLCULO DO GRAU DE IMPACTO

7.1.1. Índice Magnitude (IM)

O IM varia de 0 a 3, avaliando a existência e a relevância dos impactos ambientais concomitantemente significativos
negativos sobre os diversos aspectos ambientais associados ao empreendimento, analisados de forma integrada.

Valor Atributo
0 ausência de impacto ambiental significativo negativo

1
pequena magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao comprometimento dos
recursos ambientais

2
média magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao comprometimento dos recursos
ambientais

3 alta magnitude do impacto ambiental negativo

A região de implantação do Contorno Norte de Curitiba, especialmente a caracterização das APP’s existentes na AID
mostra uma configuração onde há uma significativa ocupação por vegetação nativa em estágios médios e avançados
de regeneração. Por outro lado, os estudos mostraram empobrecimento da fauna terrestre e comprometimento da
qualidade dos recursos hídricos, os quais tem sido influenciados pela ocupação da região. Os estudos também
apresentaram a riqueza da fauna alada, dando importância para os fragmentos florestais mais estruturados.

De todo modo, o traçado do Contorno Norte de Curitiba está delineado de modo a evitar a intervenção em áreas
ocupadas por edificações, o que acarreta a intervenção em cursos d’água e APP’s. Assim sendo, adotou-se, para fins
de cálculo da compensação, o valor de 2, correspondente a média magnitude do impacto ambiental negativo em
relação ao comprometimento dos recursos ambientais.

7.1.2. Índice Biodiversidade (IB)

O IB varia de 0 a 3, avaliando o estado da biodiversidade previamente à implantação do empreendimento.

Valor Atributo
0 Biodiversidade se encontra muito comprometida
1 Biodiversidade se encontra medianamente comprometida
2 Biodiversidade se encontra pouco comprometida
3 área de trânsito ou reprodução de espécies consideradas endêmicas ou ameaçadas de extinção

No caso do empreendimento em questão os estudos faunísticos e florísticos mostraram que a área diretamente afetada
pelo Contorno Norte de Curitiba contempla área de expansão urbana, sendo que ainda se encontram maciços florestais
ricos em espécie de flora, porém com baixa representação de fauna terrestre, cujo motivo se relaciona ao grau de
isolamento dos remanescentes florestais. A pressão sobre os ambientes de flora e fauna está associado ao crescimento
populacional e urbanização que, além da ocupação/supressão da vegetação, promove pressões/interferências aos
ambientes de diferentes maneiras.

7.1.3. Índice Abrangência (IA)

O IA varia de 1 a 4, avaliando a extensão espacial de impactos negativos sobre os recursos ambientais. Em casos de
empreendimentos lineares, o IA será avaliado em cada microbacia separadamente, ainda que o trecho submetido ao
processo de licenciamento ultrapasse os limites de cada microbacia.

Nota: para empreendimentos lineares deverão ser considerados compartimentos homogêneos da paisagem para que
os impactos sejam mensurados adequadamente em termos de abrangência, não devendo ser considerados de forma
cumulativa. O resultado final da abrangência será considerado de forma proporcional ao tamanho deste compartimento
em relação ao total de compartimentos.
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No caso da implantação do Contorno Norte de Curitiba, o traçado proposto afeta três bacias hidrográficas, dos Rios
Atuba, Iraí e Palmital. Cerca de 24% do traçado proposto se desenvolve na bacia do Rio Iraí, 63 % se desenvolve na
bacia do Rio Palmital e 13% na bacia do Rio Atuba.

Bacia do Rio Iraí

Valor Atributos para empreendimentos terrestres, fluviais e lacustres
1 impactos limitados à área de uma microbacia
2 impactos que ultrapassem a área de uma microbacia limitados à área de uma bacia de 3a ordem

3
impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 3ª ordem e limitados à área de uma bacia de 1a

ordem
4 impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 1a ordem

Bacia do Rio Palmital

Valor Atributos para empreendimentos terrestres, fluviais e lacustres
1 impactos limitados à área de uma microbacia
2 impactos que ultrapassem a área de uma microbacia limitados à área de uma bacia de 3a ordem

3
impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 3ª ordem e limitados à área de uma bacia de 1a

ordem
4 impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 1a ordem

Bacia do Rio Atuba

Valor Atributos para empreendimentos terrestres, fluviais e lacustres
1 impactos limitados à área de uma microbacia
2 impactos que ultrapassem a área de uma microbacia limitados à área de uma bacia de 3a ordem

3
impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 3a ordem e limitados à área de uma bacia de 1a
ordem

4 impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 1a ordem

Cálculo do Índice de Abrangência Ponderado:

IA = IA(Bacia Iraí x 0,24 + IA(Bacia Palmital) x 0,63 + IA(Sub-bacia Atuba) x 0,13

IA = (4 x 0,24) + (4 x 0,63) + (2 x 0,13) = 0,96 + 2,52 + 0,26 = 3,74

IA = 3,74

7.1.4. Índice Temporalidade (IT)

O IT varia de 1 a 4 e se refere à resiliência do ambiente ou bioma em que se insere o empreendimento. Avalia a
persistência dos impactos negativos do empreendimento.

Valor Atributo
1 imediata: até 5 anos após a instalação do empreendimento;
2 curta: superior a 5 e até 15 anos após a instalação do empreendimento;
3 média: superior a 15 e até 30 anos após a instalação do empreendimento;
4 longa: superior a 30 anos após a instalação do empreendimento.

Apesar da análise dos impactos do projeto ter demonstrado que a maior parte dos impactos se concentra na fase de
obras e tem sua magnitude reduzida por tais medidas, não se pode desconsiderar o fato de que a implantação de uma
nova via induz a mudanças significativas nos padrões de uso e ocupação do solo em nível regional. Tais modificações
resultam no aumento da pressão sobre os recursos ambientais de forma geral e, neste caso específico, em risco à
qualidade da água e comprometimento quanto ao abastecimento de água da cidade de Colombo/PR.
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7.1.5. Índice Comprometimento de Áreas Prioritárias (ICAP)

O ICAP varia de 0 a 3, avaliando o comprometimento sobre a integridade de fração significativa da área prioritária
impactada pela implantação do empreendimento, conforme mapeamento oficial de áreas prioritárias aprovado mediante
ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente.

Nota: para empreendimentos lineares deverão ser considerados compartimentos homogêneos da paisagem para que
os impactos sejam mensurados adequadamente em termos de comprometimento de área prioritária, não devendo ser
considerados de forma cumulativa. O resultado final do ICAP será considerado de forma proporcional ao tamanho deste
compartimento em relação ao total de compartimentos. Impactos em Unidades de Conservação serão computados
exclusivamente no IUC.

Valor Atributo

0
inexistência de impactos sobre áreas prioritárias ou impactos em áreas prioritárias totalmente
sobrepostas a unidades de conservação.

1 impactos que afetem áreas de importância biológica alta
2 impactos que afetem áreas de importância biológica muito alta

3
impactos que afetem áreas de importância biológica extremamente alta ou classificadas como
insuficientemente conhecidas

Na região do empreendimento em questão existem uma área identificada pelo MMA como prioritária à Conservação,
classificada como Extremamente Alta, tanto para à Importância Biológica como para a Prioridade de Ação. Além disso,
o traçado do Contorno Norte de Curitiba intercepta a Área de Proteção Ambiental do Iraí.

7.1.6. Síntese dos Índices para Cálculo do Grau de Impacto (GI)

Após a análise específica dos índices necessários ao cálculo do grau de impacto, a ser efetuado pelo IBAMA, discutidos
anteriormente, apresenta-se na Tabela 140 síntese dos valores obtidos.

Tabela 140: Índices de valores obtidos.

Índice Valor atribuído

IUC 0,10%

IM 2

IB 1

IA 3,74

IT 4

ICAP 3

7.1.7. Impacto sobre a Biodiversidade (ISB)

O ISB tem como objetivo contabilizar os impactos do empreendimento diretamente sobre a biodiversidade na sua área
de influência direta e indireta. Os impactos diretos sobre a biodiversidade que não se propagarem para além da área de
influência direta e indireta não serão contabilizados para as áreas prioritárias. Seu valor varia entre 0 e 0,25%

ISB = IM x IB (IA+IT) /140

Onde:

IM = Índice Magnitude;

IB = Índice Biodiversidade;

IA = Índice Abrangência; e
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IT = Índice Temporalidade.

O ISB calculado foi de 0,11%.

7.1.8. Comprometimento de Área Prioritária (CAP)

O CAP terá seu valor variando entre 0 e 0,25%.

O CAP tem por objetivo contabilizar efeitos do empreendimento sobre a área prioritária em que se insere. Isto é
observado fazendo a relação entre a significância dos impactos frente às áreas prioritárias afetadas. Empreendimentos
que tenham impactos insignificantes para a biodiversidade local podem, no entanto, ter suas intervenções mudando a
dinâmica de processos ecológicos, afetando ou comprometendo as áreas prioritárias.

CAP = (IM x ICAP x IT) / 70

Onde:

IM = Índice Magnitude;

ICAP = Índice Comprometimento de Área Prioritária; e

IT = Índice Temporalidade.

Desta forma, o comprometimento de área prioritária foi igual a: CAP = 0,34%

7.1.9. Influência em Unidade de Conservação (IUC)

O IUC varia de 0 a 0,15%, avaliando a influência do empreendimento sobre as unidades de conservação ou suas zonas
de amortecimento, sendo que os valores podem ser considerados cumulativamente até o valor máximo de 0,15%. Este
IUC será diferente de 0 quando for constatada a incidência de impactos em unidades de conservação ou suas zonas de
amortecimento, de acordo com os valores a seguir:

G1: parque (nacional, estadual e municipal), reserva biológica, estação ecológica, refúgio de vida silvestre e
monumento natural = 0,15%;

G2:florestas (nacionais e estaduais) e reserva de fauna = 0,10%;

G3:reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável = 0,10%;

G4:área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico e reservas particulares do patrimônio natural =
0,10%; e

G5:zonas de amortecimento de unidades de conservação = 0,05%.

O Decreto apresenta ainda os índices a serem considerados nos cálculos do impacto sobre a biodiversidade,
comprometimento de áreas prioritárias e influência em Unidades de Conservação, conforme as fórmulas apresentadas.
Para o cálculo de tais índices, que devem ser apresentados no EIA/RIMA, como aqui se fará, foram utilizadas as
informações provenientes do diagnóstico ambiental e análise de impactos.

Metodologicamente serão apresentados os índices, tal como consta do Decreto, sendo grifadas as linhas que
correspondem aos valores/classificação no caso do empreendimento em questão, à luz dos estudos realizados,
realizando-se considerações adicionais, caso necessário.

Ao final da seção será apresentada uma tabela conclusiva dos índices, de modo a permitir o cálculo do GI por parte do
IAT, conforme determina o Art. 2º do Decreto 6.848/2009.

Foi identificada no EIA a Identificar-se a incidência de impactos na Área de Proteção Ambiental do Iraí, nesse caso
atribuí-se IUC = 0,10%
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7.2. GRAU DE IMPACTO (GI)

O Grau de impacto – GI é dado pela seguinte fórmula:

GI = ISB + CAP + IUC

Onde:

ISB= Impacto sobre a biodiversidade;

CAP= Comprometimento de área prioritária; e

IUC= Influência em unidade de conservação

Portanto, o grau de impacto é igual a:

GI = 0,11 + 0,34 + 0,10 = 0,55%
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8. CONCLUSÕES

A implantação do anel viário de Curitiba tem uma concepção de décadas e, ao longo dos anos de execução, e
diferentes formas de regularização, restou o trecho aqui estudado, denominado como Contorno Norte de Curitiba.

O Contorno Norte de Curitiba é um empreendimento com aproximadamente 12 km de extensão e que está sendo
licenciado pela concessionária Autopista Régis Bittencourt (ARB), sendo uma demanda presente em seu contrato de
concessão firmado junto ao governo federal.

Ao longo dos estudos ambientais desenvolvidos por esta consultoria surgiram ponderações associadas à funcionalidade
do empreendimento, em especial razão pela configuração de uso e ocupação do solo existente em seu entorno, muito
diferente de quando foi delineado o traçado do empreendimento. Atualmente uma configuração urbana está inserida
entorno ao traçado inicialmente previsto, com mais intensidade ao sul deste.

No decorrer dos estudos foi solicitado à ARB (empreendedor) estudo de tráfego que demonstrasse a “funcionalidade”
do projeto, ou seja, a justificativa para sua implantação e decorrente intervenção em áreas sensíveis.

Foi apresentado pela ARB estudo de tráfego desenvolvido para o empreendimento, que informa que o Contorno Norte
poderá constituir uma rota alternativa à travessia da área urbana de Curitiba, já congestionada, seja pela BR-277, seja
pela BR-376 (Avenida das Torres), seja pela BR-476/116 (Estrada da Ribeira/Linha Verde), beneficiando os fluxos da
BR-277 Leste e da Rodovia do Xisto (BR-476) em suas trocas de viagens com as rodovias do Norte/Noroeste da área
metropolitana, como a BR-090, BR-092, PR-417 (Rodovia da Uva), assim como os municípios da região Norte da
Grande Curitiba. Ainda conforme o Estudo de Tráfego, caso as projeções e estimativas de tráfego se confirmem, foi
observado que o projeto do Contorno Norte de Curitiba atende os níveis de serviços operacionais, demonstrando a
viabilidade técnica do projeto proposto.

Também foi apresentado pelo empreendedor três alternativas de projetos a serem considerados no desenvolvimento
deste EIA. Após análise ambiental comparativa preliminar, verificou-se que a alternativa nº 1 possui menor potencial de
impacto ambiental em relação as duas alternativas anteriores. A intensificação dos estudos ambientais ocorreu tendo
como referência a alternativa de projeto/traçado nº 1, referência esta que serviu de base para delimitação das áreas de
estudo, sendo elas a Área Diretamente Afetada (ADA) e Áreas de Influência Direta (AID) e Indireta (AII).

8.1. SÍNTESE CONCLUSIVA DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Assim, tendo como diretriz a Alternativa 1 e as respectivas áreas de estudo (ADA, AID e AII), foi realizado diagnóstico
de modo a obter as características socioambientais a qual o empreendimento será inserido. Foram obtidas informações
primárias e secundárias dos chamados meio físico, meio biótico e meio socioeconômico. Como demonstrado, a
obtenção das informações e o ordenamento de apresentação no EIA tiveram como orientação manifestação do AIT, por
meio do encaminhamento do Termo de Referência para elaboração dos estudos.

Quanto aos diagnósticos ambientais realizados, pondera-se:

 Meio físico:
o A região de inserção do empreendimento apresenta períodos mais secos nas estações outono-inverno e

mais chuvosos nas estações primavera-verão;
o A predominância dos ventos ao longo do ano é do quadrante nordeste;
o Características do solo e geotécnicas apresentam locais suscetíveis à ocorrência de processos erosivos

e escorregamentos de massa;
o Características observadas através de dados secundários mostram que a qualidade do ar na região do

empreendimento oscila entre Boa e Regular;
o Não foram identificadas cavidades naturais na áreas de implantação do empreendimento e entorno;
o O empreendimento está inserido nas bacias hidrográficas dos rios Atuba, Palmital e Iraí, transpondo seus

afluentes. Ocorre a transposição do rio Palmital;
o Análise primária de qualidade das águas mostrou índice de qualidade entre média e ruim, com

contaminantes associados ao lançamento de esgotos domésticos;
o Avaliação feita dos demais empreendimentos existentes no entorno do empreendimento, como fonte

poluidoras, mostrou que, tendo como referência a bacia hidrográfica, a bacia do rio Palmital apresenta
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maior quantidade de empreendimentos potencialmente poluidores. Tendo como referência os bairros, a
maior quantidade de empreendimentos potencialmente poluidores se concentra no bairro Roça Grande;

o Quanto às áreas críticas a serem afetadas por acidentes, avaliação realizada para o empreendimento,
em diferentes cenários, mostraram que em situação de carga de poluente despejada apresentaram
potencial de contaminação da captação de água da Companhia de Saneamento do Paraná, no rio Iguaçu.
Mesma associação de potencialidade de contaminação pode ser feita ao reservatório de Iraí;

o Análise primária identificou níveis de ruído acima dos limites de níveis de pressão sonora determinados
em norma, estando este associado ao zoneamento municipal;

o Quanto aos direitos minerários, foram identificados três processos abertos junto à Agência Nacional de
Mineração na AID do empreendimento, todos em fase de autorização de pesquisa;

 Meio Biótico:
o Fitofisionomia presente na AII é a da Floresta Ombrófila Mista e suas formações Altomontana, Montana e

Aluvial além dos Campos Naturais;
o Caraterização de uso do solo para as APP’s na AID aponta que aproximadamente 43% apresenta

vegetação nativa, 26% urbanizadas e 28% com vegetação herbácea e solo exposto;
o Foram registradas 549 espécies e 123 famílias na análise florística realizada, sendo 249 espécies de

árvores, 179 espécies de ervas, 90 espécies são de arbustos, 26 espécies de lianas, 2 espécies de
palmeiras e 3 de fetos arborescentes (Xaxim);

o As espécies ameaças de extinção identificadas foram Araucária (Araucaria angustifolia), Xaxim
(Dicksonia sellowiana), Canela-Imbuia (Ocotea porosa) e Cedro (Cedrela fissilis);

o Levantamento da vegetação arbórea/arbustiva identificou dois diferentes estágios sucessionais, sendo de
características de estágio médio e de estágio avançado de sucessão. Foram 56 parcelas de amostragem
de flora utilizadas para caracterização;

o Considerando a AII, a região norte apresenta maior concentração de florestas nativas, se comparado com
a região mais ao sul. A região norte da AII caracteriza-se como um corredor estrutural para o fluxo da
fauna;

o Para AII do empreendimento, em sua maior parte, foi identificada uma área prioritária para conservação,
classificada como Extremamente Alta, tanto para à Importância Biológica como para a Prioridade de Ação;

o Foi realizado 50% do estudo faunístico (campanhas de inverno e primavera), conforme diretrizes do
processo de avaliação e licenciamento ambiental. Os 50% restantes do estudo faunístico (campanhas de
verão e outono) ocorrerão e serão apresentados para a fase de LI;

o Foram realizados estudos da herpetofauna, avifauna, mastofauna, quirópteros, ictiofauna, abelhas
nativas - hymenoptera e de fauna atropelada;

o Até o momento, o levantamento primário da herpetofauna identificou 7 espécies de anfíbios (30
indivíduos) e nenhuma de répteis;

o Já o estudo de avifauna identificou 144 espécies de aves. Espécie ameaçada de extinção, em nível
estadual, foi o grimpeirinho (Leptasthenura striolata). Em nível global quatro espécies são classificadas
na categoria “quase ameaçada”: pica-pau dourado (Piculus aurulentus), cisqueiro (Clibanornis
dendrocolaptoides), grimpeiro (Leptasthenura setaria) e caiscais (Euphonia chalybea). Foram registrados
no estudo 11 espécies bioindicadoras, sensíveis e raras, que indicam qualidade de habitatpor serem as
espécies que primeiro desaparecem frente a grandes perturbações antrópicas, sendo elas o
picapauzinho-de-coleira (Picumnus temminckii), o pica-pau-dourado (Piculus aurulentus), o pica-pau-rei
(Campephilus robustus), o borralhara (Mackenziaena severa), o vira-folha (Sclerurus scansor), o arapaçu-
escamoso-do-sul (Lepidocolaptes falcinellus), o cisqueiro (Clibanornis dendrocolaptoides), o
trepadorzinho (Heliobletus contaminatus) e o corocoxó (Carpornis cucullata);

o O estudo da mastofauna identificou 12 espécies confirmadas e duas no nível de gênero nas atividades.
A riqueza encontrada mostrou predominância de animais de pequeno porte, principalmente roedores e
quirópteros, enquanto a representatividade dos demais grupos pode ser considerada baixa. As espécies
mais abundantes foram o morcego Eptesicus furinalis e o gambá Didelphis albiventris. Na região do
estudo não foram registradas espécies de mamíferos de importância ecológica, bioindicadoras,
ameaçadas, migratórias ou endêmicas.

o Quanto ao estudo da ictiofauna, coma realização das campanhas de inverno e primavera, foram
capturados 499 indivíduos, distribuídos em apenas 8 espécies, sendo a espécie mais abundante a
Phallocerus harpagus (barrigudinho) com 481 indivíduos capturados. Em seguida, com 8 indivíduos
capturados, a espécie Coridoras ehrhardti (limpa-vidro). Nenhuma das espécies registradas nas
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amostragens figura nas listas de espécies ameaçadas de extinção. As espécies registradas nas
amostragens são de ocorrência comum em rios e arroios de pequeno porte sujeitos a pressões
antrópicas;

o O estudo de abelhas nativas - hymenoptera registrou 70 espécies nas duas campanhas realizadas. Ao
todo foram 433 registros.Todas as áreas demonstram possuir remanescentes florestais importantes de
serem preservados, sob a ótica deste parâmetro ecológico. Foram registradas três espécies especialistas
e coletoras de óleo floral, pertencentes à tribo Tapinotaspidini (Lanthonomelissa betinae, Lophopedia cfr.
fulviventris e Lophopedia pygmaea), as quais são mais sensíveis a distúrbios ambientais. Foram
coletadas abelhas ainda não catalogadas para a região de estudo, como Bombus brasiliensis,
Coelioxoides sp., Isepeolus bufoninus e Xylocopa nogueirai. Além das espécies de abelhas nativas
coletadas, também foram visualizados aproximadamente 173 exemplares de Apis mellifera ao longo das
duas campanhas (93 na primeira e 80 na segunda). Esta grande quantidade de abelhas-africanas, em
todos os pontos amostrais, é um dado comum por esta ser uma espécie criada por apicultores. Única
espécie registrada nas coletas dos dados primários deste estudo que apresenta algum grau de ameaça
de acordo com a lista estadual (vulnerável) é a espécie Schwarziana quadripunctata.

o Quanto a análise de fauna atropelada, onde foram percorridos 16 km de trecho, com intervalo de 7 dias
entre cada trecho, houve o registro de 2 atropelamentos, ambos da espécie Didelphis albiventris (gambá-
de-orelhas-brancas), espécie sinantrópica e comumente encontrada atropelada em vias urbanas.

o Por fim, avaliando a relação do empreendimento com unidades de conservação (UC’s), verificou-se a
presença da UC Area de Proteção Ambiental do Iraí (APA Estadual do Iraí) na AID e ADA do Contorno
Norte de Curitiba;

 Meio Socioeconômico:
o Inicialmente informando quanto às características da população, a Região Metropolitana de Curitiba

(RMC) apresenta uma população de 3.654.960 habitantes (estimativa IBGE 2019), sendo Colombo/PR o
município com a 2ª maior população (243.726 habitantes), atrás apenas de Curitiba/PR (1.933.105
habitantes). A população urbana de Colombo possui uma taxa de 95% (IBGE 2010). Numa avaliação de
habitabilidade, o município de Colombo/PR possui média de moradores por domicílio (3,34) semelhante
a média da RMC (3,30). Quanto à capacidade de movimentação no espaço metropolitano, a mobilidade
auferida pelo Censo de 2010 mostrou que na RMC, 384.754 pessoas (16,1%) deslocavam-se do
município de residência para estudar e/ou trabalhar em outro município, entre as 2,4 milhões de pessoas
que estudavam e/ou trabalhavam. O principal motivo era o trabalho. Dos 1.657.198 trabalhadores
residentes na RMC, 318.298 exerciam sua atividade em município diferente do de residência, o que
corresponde a 19,2%;

o Quanto aos aspectos econômicos, a avaliação do Produto Interno Bruto (PIB) na AID, ou seja, Colombo,
entre os anos de 2007 e 2017 cresceu em 177% (de R$ 1.706.224x10³ para R$4.733.738x10³), já o PIB
da região metropolitana de Curitiba (AII) cresceu no mesmo período 124% (de R$ 75.311.952x10³ para
R$ 169.042.242x10³). Principal setor com representabilidade no PIB de Colombo é o setor de serviços,
com pouco menos de 50%. Os setores que mais movimentam a economia no âmbito da AID, isto é, no
município de Colombo, são o de serviços, comércio e extrativismo mineral. Destaca-se que, a economia
de Colombo tem ainda forte presente da indústria extrativa de cal e calcário, havendo presença de
grandes jazidas na região. Também chama atenção que o município de Colombo/PR, possui um Plano
de Desenvolvimento Econômico Sustentável (PDES), um instrumento de planejamento onde o turismo se
constitui como um dos setores propulsivos para a economia municipal orientada ao princípio da
sustentabilidade. No contexto do turismo em Colombo, que impacta positivamente a geração de
empregos no setor de comércio e serviços, a principal iniciativa é a criação do chamado Circuito Italiano
de Turismo Rural de Colombo - CITUR;

o Com uma população ativa de 115 mil pessoas (IBGE 2010), a ocupação por setor econômico no
município de Colombo mostrou que a maior parte da população atua no comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas, seguido pelos atuantes na indústria de transformação e construção.

o Atividades produtivas de Colombo, tem como vocação a extração mineral (cal e calcário) e turismo rural.
Na agropecuária há destaque a produção de tomate, uva e milho, além de avicultura e pecuária. Nos
últimos seis anos o município de Colombo apresentou significativo crescimento nos setores de comércio
e serviços;

o Quanto ao índice de desenvolvimento humano municipal (IDH-M), o IDH de Colombo (2010) foi de 0,733,
índice considerado alto. Também para Colombo, IDH longevidade, IDH educação e IDH renda foram,
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respetivamente, de 0,870 (muito alto), 0,632 (médio) e 0,715 (alto). Já em relação ao índice de
vulnerabilidade social (IVS), foi de 0,31 (muito baixo). O IVS Infraestrutura Urbana, IVS Capital Humano e
o IVS Renda e Trabalho, foram, respectivamente de 0,404 (muito baixo), 0,333 (muito baixo) e 0,196
(muito baixo).

o Já o levantamento da ADA, quando da realização de entrevistas com moradores, considerando a
implantação do empreendimento, a percepção da população apontou para potenciais problemas
relacionados principalmente a alteração da paisagem. Também foram apontados problemas relacionados
à prejuízos/desvalorização dos imóveis e impactos ambientais negativos. Já do ponto de vista de
benefícios, a percepção da população apontou para o “progresso para a região”, principalmente, e
também apontou para melhoria na acessibilidade e atração de novos investimentos na região;

o Ainda, posicionamento de morador da comunidade Colônia Faria e vice-presidente da associação do
bairro, aponta para contrariedade ao traçado do atual projeto, informando quanto aquilo que entende ser
o melhor traçado ou outra alternativa de investimento viário para melhoria do tráfego na região;

o Quanto as comunidades tradicionais, foi identificada e caracterizada na AID e ADA, a comunidade
Colônia Faria, de origem italiana. A tradicionalidade da comunidade foi configurada por vários aspectos. A
ADA do empreendimento afeta uma das casas históricas identificadas;

o Avaliação do uso do solo verificou que o traçado do Contorno Norte de Curitiba está considerado no
Plano Diretor de Colombo. Há manifestação assertiva da municipalidade quanto ao empreendimento
atender as diretrizes de uso e ocupação do solo;

o Quanto ao patrimônio arqueológico, estudo realizado conforme diretrizes do IPHAN não identificou a
existência de sítio arqueológico, apontando também baixa potencialidade de ocorrência. Já há
manifestação do IPHAN dando anuência para o licenciamento prévio (LP) do empreendimento;

o Em relação aos bens imateriais, destaca-se o dialeto Talian, falado na comunidade de Colônia Faria, que
potencialmente será afetado pela implantação do traçado atual do Contorno Norte de Curitiba;

o A Igreja Nossa Senhora da Saúde e o Talian, considerados como elementos de referência histórica e
cultural para a comunidade de Colônia Faria podem sofrer impactos diretos em decorrência da
implantação do empreendimento, impactos negativos associados à organização social, cultural,
econômica e territorial da Comunidade, resultando, a médio e longo prazo, na desestruturação de suas
práticas tradicionais, às quais os bens mencionados estão diretamente vinculados;

o Por fim, não foram identificadas na ADA e região entorno ao empreendimento a presença de cavidades
naturais (cavernas ou grutas).

8.2. PROVÁVEIS MODIFICAÇÕES AMBIENTAIS CONSIDERANDO A ADOÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS E
COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS

Considerando os itens incluídos no diagnóstico ambiental, foi apresentado no item � 6.2 (página 11) a “ANÁLISE

INTEGRADA E PROGNÓSTICO AMBIENTAL” do cenário tendencial futuro considerando a implantação do empreendimento e
uma análise integrada multidisciplinar e interdisciplinar dos resultados obtidos durante o diagnóstico ambiental. Nesta
análise multi e interdisciplinar foram apontadas 9 referências de qualidade ambiental, as quais são apresentadas na
sequência considerando a adoção de medidas mitigadoras e compensatórias (item� 6.5).

 Urbanização

Dados indicam que o município de Colombo está em crescente processo de urbanização, sendo a necessidade de
implementação do empreendimento um reflexo desse processo e também um dos fatores que motivam sua
continuidade, onde, em locais estratégicos, o processo de urbanização pode ser acelerada. Nesse processo de
aceleração de crescimento urbanístico os ambientes naturais tendem a ser afetados no mesmo ritmo.

As medidas de mitigação anteriormente propostas, em especial a implementação dos programas de educação
ambiental (conscientização da preservação ambiental), comunicação social (regularização dos processos
construtivos) e plantio compensatório (recuperação de APP’s e averbação de áreas verdes) são ferramentas de
gestão ambiental voltadas a reduzir o impacto associado ao processo de urbanização na AID do empreendimento.

O efeito esperado com a implementação de tais medidas é de conscientizar a população da importância de preservação
dos ambientes naturais frente a necessidade/possibilidade de intervenções para fins de construção/ocupação,
informando quanto a necessidade de regularização do processo junto aos órgãos responsáveis.
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Com a intervenção em área de vegetação nativa e em APP’s promovidas pela implantação do empreendimento,
processo de compensação associado deverá ser implementado pelo empreendedor, havendo o plantio compensatório
com recuperação de APP´s e averbação de área verde. Preferencialmente esse processo de recuperação e averbação
tem como referência de locação a bacia hidrográfica onde está localizado o empreendimento, ou seja, poderão ser
selecionadas áreas interessantes à recuperação da flora e fauna, com conexão com outros fragmentos florestais.

 Preservação de habitats de fauna e flora e Áreas de Preservação Permanente - APP’s

A implantação do empreendimento está associada à necessidade de supressão de vegetação nativa e intervenção em
cursos d’água naturais e APP’s. Seu traçado se aproxima da premissa do planejamento municipal (Plano Diretor) e
busca não atingir áreas urbanizadas/ocupadas já consolidadas. Dentro destas duas premissas (planejamento municipal
+ áreas ocupadas) poucas são as opções de alterações e ajustes de traçado que possam maximizar a preservação de
habitats de fauna e flora. Há de se comentar também sobre o efeito negativo do processo de urbanização do município
em relação à preservação de habitats de fauna e flora.

Com a implantação do empreendimento e implementação das medidas mitigadoras espera-se que a intervenção nos
habitats ocorra estritamente nas áreas autorizadas, havendo o devido monitoramento e resgate de espécies, assim
como a compensação associada ao processo de intervenção. As principais medidas mitigadoras voltadas para mitigar
os impactos adversos à preservação de habitats de fauna e flora são o Subprograma de Controle da Supressão da
Cobertura Vegetal (onde se há o controle de intervenção apenas na vegetação autorizada para corte), o
Subprograma de Capacitação dos Trabalhadores (onde se realiza integrações e treinamentos com trabalhadores
das obras tendo como assuntos a preservação da vegetação, da fauna, rios e APP’s), o programa de monitoramento
e mitigação de atropelamento de fauna (onde será verificado o efeito do atropelamento de fauna nas fases de
implantação e operação do empreendimento, com indicação de medidas de mitigação associadas), programa de
afugentamento e resgate de fauna (associado ao processo de supressão de vegetação), programa de plantio
compensatório (associado ao processo compensatório em função da supressão de vegetação e intervenção em APP a
ser promovida pela implantação do empreendimento) e programa de educação ambiental (voltado aos trabalhadores
e comunidade de entorno quanto a preservação dos habitats)

 Qualidade das Águas

Verificou-se no diagnóstico ambiental a ocorrência de comprometimento da qualidade das águas em função de
contaminação por esgotamento sanitário. Observou-se também a suscetibilidade dos solos aos processos erosivos e a
potencialidade de contaminação de fontes de abastecimento de água a jusante do empreendimento em função da
ocorrência de acidentes com derramamento de produtos químicos.

A implantação e operação do empreendimento, considerando a implementação de medidas mitigadoras, tendem a
reduzir e evitar possíveis efeitos de contaminação por resíduos e efluentes (sanitários e outros) oriundos das obras, por
material oriundo de processos erosivos (assoreamento de rios) e por derramamento de produtos químicos. As
principais medidas mitigadoras voltadas para mitigar os impactos adversos para a boa qualidade da água são o
Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o Subprograma de Gestão e Monitoramento de Efluentes
Líquidos na Fase de Construção, o Subprograma de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos, o
Subprograma de Segurança Viária e de Mitigação das Interferências no Sistema Viário Municipal (ações que
reduzem o risco de incidentes com veículos da obra ou não, e por consequência a contaminação dos cursos d’água por
derramamento de produtos químicos), o Subprograma de Capacitação dos Trabalhadores (onde se realiza
integrações e treinamentos com trabalhadores das obras tendo como assuntos a preservação dos rios e APP’s), o
Programa de Controle da Qualidade da Água (onde se busca identificar os efeitos e corrigir possíveis alterações na
qualidade das águas ocasionadas pelo empreendimento), o plano de gerenciamento de riscos (voltado a minimizar
riscos de incidentes que possam motivar o derramamento de produtos que contaminem os rios), o plano de ação de
emergência (aponta as diretrizes de ações a serem tomadas na ocorrência de incidente com derramamento de produto
contaminante em curso d’água) e programa de educação ambiental (voltado aos trabalhadores e comunidade de
entorno quanto à preservação dos rios e APP’s).

 Qualidade do Ar

Considerando a fase de implantação do empreendimento, tende ocorrer a geração de particulados associados,
principalmente, a exposição do solo e levante de poeira pela movimentação de veículos, causando desconforto para a
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comunidade de entorno ao empreendimento (incluindo caminhos de serviços e áreas de apoio). Situação que deve ser
agravada no período de clima mais seco. As áreas localizadas ao sudoeste das obras deverão ser mais impactadas em
função da predominância dos ventos.

Nesse sentido, a implementação de medidas de mitigação tendem a reduzir esse efeito através de ações preventivas e
de monitoramento. As medidas de mitigação a serem adotadas estão associadas à execução do Subprograma de
Capacitação dos Trabalhadores (onde se realiza integrações e treinamentos com trabalhadores das obras tendo
como assuntos a ações preventivas para redução de poeira e manutenção de veículos - menor geração de fumaça), o
Programa de Controle e Monitoramento de Ar, Ruídos e Vibrações (execução de monitoramento da qualidade do ar)
e o Programa de Educação Ambiental (voltado aos trabalhadores quanto à necessidade de mitigar a emissão de
poluentes atmosféricos).

 Qualidade Sonora

A elevação dos níveis de ruído está associada às obras, oriundos de diversas etapas e equipamentos a serem
utilizados no processo de construção, e à fase de operação, em função ao tráfego rodoviário.

A implementação de medidas de mitigação estão associadas a fase de implantação do empreendimento e estarão
voltadas à operação e manutenção de equipamentos e veículos e ao monitoramento dos níveis sonoros, podendo
através deste serem adotadas medidas adicionais (pontuais ou não) de mitigação. Para mitigação do potencial impacto
na qualidade sonora pelo empreendimento, será implementado o Subprograma de Capacitação dos Trabalhadores
(onde se realiza integrações e treinamentos com trabalhadores das obras tendo como assuntos as ações preventivas
para redução de ruídos nas obras), o Programa de Controle e Monitoramento de Ar, Ruídos e Vibrações (execução
de monitoramento de ruído) e o Programa de Educação Ambiental (voltado aos trabalhadores quanto à necessidade
de mitigar a emissão de ruídos).

 Aspectos Econômicos

Quanto aos aspectos econômicos, considera-se o empreendimento como uma importante obra de infraestrutura para a
economia municipal e regional, contudo aspectos econômicos negativos associados à fase de implantação estão
previstos, iniciando pelo processo de desapropriação da ADA, onde atividades econômicas (comércio, produção
agropecuária, serviços, etc) terão de ser realocados ou deixarão de existir. Também podem ocorrer influência das obras
nas atividades, em função do desconforto (como elevação no nível de ruído e contaminação atmosférica), que pode
influenciar na produção ou comercialização de produtos.

Na etapa de implantação também é comum a geração de emprego e renda em função de postos de trabalho abertos
para as obras ou para o comércio e prestadores de serviços. O fator negativo está na finalização das obras, onde há o
fechamento de postos de trabalho.

Com a implantação do empreendimento e implementação das medidas mitigadoras espera-se reduzir o efeito negativo
descrito. Para mitigação do potencial impacto nos aspectos econômicos, será implementado o Programa de
Desapropriação (ações de acompanhamento do processo de desapropriação, o que inclui a intervenção nas atividades
econômicas existentes), o Programa de Controle e Monitoramento de Ar, Ruídos e Vibrações (voltado a reduzir o
desconforto ocasionado pela emissão de contaminantes atmosféricos e ruídos) e o Programa de Comunicação Social
(voltado para manter a comunidade informada quanto ao andamento das obras e demais informações afins e que
possam elucidar a comunidade).

 Uso e Ocupação do Solo

Apesar dos dados apresentados no diagnóstico ambiental de que o processo de urbanização do município de Colombo
está em ascensão, entende-se que o Contorno Norte de Curitiba seja, não somente uma obra de infraestrutura voltada
a resolução de problemas de mobilidade, mas que indiretamente motive/acelere esse processo, principalmente em
regiões no entorno do empreendimento.

Alterações quanto ao uso e ocupação do solo associados ao empreendimento são passíveis de ocorrer no que se
refere à interesses “pessoais”, ou seja, o interesse privado de investir em áreas na consolidação de atividade divergente
àquela existente, e à interesses públicos, no que se refere à alterações dos padrões de uso e ocupação do solo
conforme interesse da municipalidade ou regional.

Outro fato que está atrelado à implantação do empreendimento será a faixa “non aedificandi”, inicialmente de 15 metros
para cada lado da rodovia (a partir da faixa de domínio).
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Dentro dos limites de atuação do empreendedor, no que tange à implementar medidas mitigadoras voltadas aos
potenciais impactos atrelados ao processo de uso e ocupação do solo, será implementado o Programa de
Desapropriação (onde, além de configurado o processo de desapropriação conforme legislação vigente, serão
prestadas orientações associadas às restrições de uso da faixa “non aedificandi”), o Programa de Comunicação
Social (além de informações atualizadas associadas a implantação do empreendimento e dos programas ambientais,
apresentação de informações sobre a faixa “non aedificandi” à comunidade de entorno ao empreendimento) e o
Programa de Educação Ambiental (com tratativas utilizando temas associados à importância de regularização o
processo de regularização aos processos de ocupação do solo, por exemplo, indicações de como proceder com o
processo de corte de vegetação) .

 Comunidades Tradicionais

Foi verificada a presença de comunidade tradicional Colônia Faria em trecho inicial do empreendimento. A intervenção
neste segmento, além dos potenciais efeitos negativos semelhantes aos demais trechos de implantação do Contorno
Norte de Curitiba, como contaminação da qualidade do ar, aumento de ruídos, supressão de vegetação e intervenção
em APP’s, apresenta o aspecto tradicionalidade.

Como mencionado no EIA, o atual traçado do Contorno Norte de Curitiba deve afetar o modo de vida local e sua coesão
enquanto comunidade tradicional. Identificou-se também edificações históricas, uma próxima ao empreendimento
(denominada no EIA como “Casa Histórica 2”) e outra na área de intervenção (ADA) para implantação do projeto
(denominada no EIA como “Casa Histórica 3”). Para a edificação localizada na ADA, é proposto pelo empreendedor
uma alteração de traçado de modo que não haja sua demolição.

Quanto às medidas de mitigação, entende-se que a aplicação de todos os programas, planos e subprogramas
ambientais serão importantes para mitigar potenciais impactos do empreendimento na comunidade tradicional, para os
aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos.

No aspecto tradicionalidade, não vislumbra-se aplicação de programa ou medida compensatória que evite a afetação no
modo de vida local e a manutenção da comunidade tradicional, visto que este potencial impacto não está relacionado
ao “como fazer o empreendimento” e sim ao “o que é e onde está o empreendimento”.

Para as casas históricas mencionadas, inicialmente para a intervenção/demolição da Casa Histórica 3, não se vislumbra
medida que compense impacto direto na vida e na memória de seus moradores.

Já para a Casa Histórica 2, além do planejamento de obra, deverão ser consideradas ações inerentes ao Plano
Ambiental de Construção, Subprograma de Segurança Viária e de Mitigação das Interferências no Sistema Viário
Municipal e Subprograma de Desmobilização das Obras e Retiradas de Quaisquer Estruturas/Resíduos.

8.3. BENEFÍCIOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E AMBIENTAIS DECORRENTES DA ATIVIDADE

Os benefícios sociais, econômicos e ambientais, decorrentes do tipo de atividade objeto deste EIA, estão associados à
mobilidade, seja ela uma via de domínio municipal, estadual ou federal.

A implantação de uma via deve estar em conformidade com as diretrizes de planejamento governamental, tanto em
locação/dimensão, como em cronologia, de modo atender uma demanda prevista.

Infelizmente, a diretriz de planejamento viário muitas vezes não é seguida dessa forma, cujas ações de melhorias e
ampliações de ruas, avenidas e rodovias decorrem após a existência de uma pressão viária e comunitária.

Este é o caso que se apresentou o empreendimento, cuja diretriz inicial surgiu na década de 1970. Outras diretrizes de
projeto surgiram na mesma época, configurando o Contorno de Curitiba. Todos as demais diretrizes do Contorno de
Curitiba já estão em operação, restando apenas o implantação do trecho final, objeto deste estudo. Configura no
planejamento municipal (Colombo/PR) e regional (COMEC) a implantação do empreendimento.

Conforme informado neste EIA, o estudo de tráfego realizado por consultoria especializada demonstrou viabilidade para
implantação do empreendimento, informando ainda quanto a redução de tráfego decorrentes, previstos para outras vias.

Citam-se os benefícios a serem promovidos pelo empreendimento, com a melhora da mobilidade:

 Benefícios sociais associados à:
o Melhora da mobilidade para os prestadores de serviços à população, como saúde, segurança e educação;
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o Redução do tempo despendido pela população durante o deslocamento, principalmente em horários de
pico, proporcionando mais tempo para convívio em família ou o desenvolvimento de outras atividades,
como lazer, esportes, educação ou outras. Remete ainda a possibilidade de redução de doenças
associadas ao stress no trânsito;

o Redução do risco de acidentes;

 Benefícios econômicos associados à:
o Geração de emprego e renda atrelados ao potencial fomento de atividades econômicas;
o Ampliação das oportunidades para o desenvolvimento local e regional;
o Redução dos custos de deslocamento e de transporte de cargas;
o Melhor rendimento de produção dos profissionais que necessitam se deslocar durante as atividades de

trabalho;

 Benefícios ambientais associados à:
o Redução da carga de poluentes atmosféricos e de ruídos nos trechos que atualmente sofrem com

congestionamentos e que serão beneficiados pela redução do tráfego a ser promovida pelo
empreendimento;

o Redução do risco de acidentes com derramamento de produtos nocivos ao meio ambiente.

8.4. AVALIAÇÃO DO PROGNÓSTICO REALIZADO QUANTO À VIABILIDADE AMBIENTAL DO PROJETO

Conforme avaliação realizada dos impactos ambientais, a indicação das medidas de mitigação e compensação e
avaliação de um prognóstico socioambiental associado ao empreendimento que considere a implantação de tais
medidas, apresentou-se as medidas de mitigação e compensação voltadas à viabilidade do empreendimento.

Contudo, é ressaltado na sequência algumas situações que merecem destaque para a referida viabilidade:

a) Intervenções em áreas protegidas (cursos d’água, nascentes, APP’s e vegetação nativa): é notório que
existem poucas alternativas de traçado para o empreendimento dentro das diretrizes colocadas pelo contrato
de concessão quanto à sua locação, que atualmente ocorre em áreas não densamente ocupadas, mas no
entorno destas, ou seja, mais propícias a possuírem áreas protegidas.

Recomenda-se que o empreendedor, para a fase de LI e a partir da diretriz do projeto objeto de LP, apresente
projeto executivo que considere a implantação de estruturas que mantenham a dinâmica hídrica existente e
priorize a menor área de intervenção/supressão de vegetação. Entende-se como válido possíveis ajustes de
traçados com esse fim, desde que previamente autorizados pelo IAT;

b) A intervenção em comunidade tradicional Colônia Faria foi, ao longo desse EIA, um dos principais pontos
avaliados, os quais tecemos breves comentários.

Foi objeto desse EIA a caracterização da Colônia Faria como comunidade tradicional, sendo justificado esse
status no estudo.

Houve mobilização da associação de moradores (AMICI) em contrariedade ao empreendimento, cujo
argumento central seria a intervenção deste na tradicionalidade da comunidade, com prejuízos irreparáveis. O
posicionamento da população afetada é que o empreendimento deve afetar o modo de vida local e sua
manutenção como comunidade tradicional. Diante disso, e demais elementos apresentados neste EIA, a
equipe técnica deste EIA considera que os impactos sobre a comunidade Colônia Faria são não mitigáveis e
não compensáveis.

Contudo, a mesma comunidade entende como importante a implantação do empreendimento para a região.
Certamente, a implantação do Contorno Norte de Curitiba evitará que muitos trajetos de veículos sejam
realizados pelos bairros como rotas alternativas, inclusive no bairro Colônia Faria. Sem a implantação de uma
via de contorno, essa situação tende a se agravar, potencializando os incômodos à região.
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APRESENTAÇÃO 

O empreendimento Contorno Norte de Curitiba (CNC) pertence ao Programa de Exploração de Rodovias, 
Ampliação da Capacidade, da Concessão das Rodovias Federais definido pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestres - ANTT, cuja Concessionária é a AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT (ARB) para as Rodovias BR 
116/SP, entre km 268,9 (cabeceira sul da ponte sobre o Córrego Pirajussara, divisa entre os municípios de São 
Paulo e Taboão da Serra) e o km 569,1 (divisa SP/PR), e BR 116/PR, entre o km 0,0 (Divisa SP/PR) e o km 89,6 
(extremidade leste da interseção com a BR 476/PR) e respectivos acessos.  

O Contrato de Concessão assinado em junho de 2008, prevê serviços associados à recuperação geral, 
conservação, monitoramento, manutenção, melhoramentos e operação da rodovia, estando prevista a construção 
do Contorno Norte de Curitiba, em pista dupla, com extensão de 11,785 km.   

A empresa responsável pelo empreendimento e pela condução do processo de licenciamento ambiental é 
Autopista Regis Bittencourt S/A, pertencente ao Grupo Arteris. 

O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo do poder executivo (federal, estadual e municipal) 
que tem como respaldo uma abordagem técnica fundamentada, basicamente, nas características do 
empreendimento, nas características do meio que este empreendimento será inserido e nas consequências 
(impactos ambientais) que o empreendimento poderá promover ao ambiente, podendo haver necessidade de 
execução de medidas paliativas voltadas à mitigar e compensar tais impactos ambientais potenciais. 

O rito processual a ser seguido durante o licenciamento ambiental depende das características do 
empreendimento, como tipologia, localização e porte, havendo modos mais simplificados de licenciamento, como 
Licenciamento Ambiental Prévio (LAP) com dispensa de Licenciamento Ambiental de Instalação (LAI), e modos 
mais complexos de licenciamento ambiental, como exigência de LAP, LAI, Licença Ambiental de Operação (LAO), 
anuência de órgãos intervenientes (como Fundação Nacional do Índio – FUNAI), realização de audiências 
públicas, dentre outras exigências.  

O órgão ambiental licenciador para a implantação do empreendimento Contorno Norte de Curitiba, considerando 
a tipologia, dimensão e abrangência que o possui, é o Instituto Água e Terra (IAT), órgão estadual de meio 
ambiente, conforme entendimento posto na Lei Federal Complementar nº 140/2011 e Decreto Federal nº 
8.437/2015. O processo de licenciamento junto ao IAT foi iniciado em maio de 2019, é o de nº 15.917.192-2. 

Ressalta-se que a abertura do processo de licenciamento ocorreu junto ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP), 
instituição que mais tarde, juntamente com o Instituto de Terras, Cartografia e Geologia (ITCG) e do Instituto das 
Águas do Paraná, incorporam o Instituto Água e Terra (IAT), conforme Lei Estadual nº 20.070/19. 

Conforme as características do empreendimento previamente apresentadas pelo empreendedor, foi elaborado 
pelo IAP o Termo de Referência – TR, emitido especificamente para o empreendimento Contorno Norte de 
Curitiba. Neste TR foram abordadas as orientações para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), documentos necessários para que se possam aferir a viabilidade do 
empreendimento, com participação pública, tanto na elaboração como na avaliação dos estudos e projeto.  

Como parte do processo de regularização ambiental, há também a necessidade de detalhar qualitativa e 
quantitativamente a vegetação a ser suprimida para a implantação do empreendimento e o local onde estas se 
situam, cujo processo denominado de “Inventário Florestal”. 

O presente documento se caracteriza por ser o Inventário Florestal do projeto Contorno Norte de Curitiba, 
documento requerido pelo órgão ambiental competente devido a magnitude e importância do empreendimento, 
visando a análise clara e objetiva dos diferentes graus de desenvolvimento da tipologia florestal estudada nas 
áreas diretamente afetadas, com fim de haver autorização de supressão de vegetação necessária para a 
implantação do empreendimento. 

Por fim, cita-se que medidas de compensação ambiental estão associadas a supressão de vegetação 
nativa. Tais medidas comporão parte das condicionantes ambientais presentes nas licenças e 
autorizações ambientais a serem emitidas para regularização do empreendimento.  

 



4 

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO, EMPREENDEDOR E
CONSULTORIA

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento denominado Contorno Norte de Curitiba/PR (CNC), é uma rodovia a ser implantada em pista 
dupla, com extensão aproximada de 11,6 quilômetros e faixa de domínio diretriz com 80 metros de largura, 
totalmente locado no território de Colombo, município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), Estado do 
Paraná. 

1.2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

• Nome e Razão social: Autopista Régis Bittencourt S/A (Arteris Regis Bittencourt);

• Inscrição Estadual: Isento;

• CNPJ: 09.336.431/0001-06;

• Número do Cadastro Técnico Federal (IBAMA): 2489292;

• Endereço completo para correspondência: Rodovia SP-139, 226, Jardim São Nicolau, Registro/SP, Brasil;

• Representantes legais:

o Nome: Antonio Cesar Ribas Sass;

o E-mail: cesar.sass@arteris.com.br;

o Telefone: (+55 13) 3828-1600;

• Pessoa de contato:

o Nome: Solange Garcia Carneiro;

o E-mail: solange.garcia@arteris.com.br;

o Telefone: (+55 11) 3074-2404. 

1.3. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA DE CONSULTORIA 

 Nome e Razão social: MPB Saneamento Ltda. (MPB Engenharia);

 Inscrição Estadual: Isento;

 CNPJ: 78.221.066/0001-07;

 Número do Cadastro Técnico Federal (IBAMA): 51674;

 Endereço completo para correspondência: Rua Felipe Schmidt, 649, Sala 304 Edifício Torre Colina, Centro,
Florianópolis/SC, Brasil;

 Representantes legais:

o Nome: Bertoldo Silva Costa / Paulo José Aragão / Juliana Sarti Roscoe;

o E-mail: bertoldo@mpb.eng.br / pjaragao@mpb.eng.br / juliana@mpb.eng.br;

o Telefone: (48) 3225-3682;

 Pessoa de contato: Juliana Sarti Roscoe.
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2. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁREA DE ESTUDO 

O empreendimento está localizado no sul do município de Colombo, Paraná, situado na Bacia Hidrográfica do Alto 
Iguaçu. 

O mapa de localização do empreendimento é apresentado a seguir. 
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2.1. TIPOLOGIAS VEGETAIS 

O empreendimento está situado em área de domínio da Floresta Ombrófila Mista Aluvial e Campos Naturais, 
conforme ITCG (2019). A caracterização da Floresta Ombrófila Mista Aluvial e dos Campos Naturais será mais 
detalhada posteriormente. 

2.2. USO DO SOLO 

Para a determinação das classes de uso do solo, foi tomado como base o traçado do projeto, contendo a AID. O 
mapeamento foi realizado através de ortofotos utilizando os softwares ArcGIS e Google Earth. O mapa de uso do 
solo foi dividido nas seguintes categorias de ocupação: Vegetação Florestal Nativa, Vegetação Herbácea ou Solo 
Exposto, Reflorestamento com Espécies Exóticas, Brejo, Massa d’Água e Área Urbanizada (compreende 
edificações, vias etc.). 

O Quadro 1 apresenta os resultados do mapeando do uso do solo, onde estão apresentadas também as áreas de 
APP. 

Quadro 1: Quadro de áreas das classes de uso do solo na ADA. 

Classe Área (m²) % Em APP (m²) Fora de APP 
(m²) 

Massa d'Água 2.824,12 0,2%       2.356,45  467,67 

Brejo - - - - 

Reflorestamento Com Espécies Exóticas - - - - 

Área Urbanizada 210.017,80 18,0% 35.147,40 174.870,40 

Vegetação Herbácea ou Solo Exposto 481.136,79 41,2% 107.365,69 373.771,10 

Agricultura 69.130,73 5,9% 21.615,55 47.515,18 

Vegetação Floresta Nativa em Estágio Médio 305.554,45 26,2% 149.613,21 155.941,24 

Vegetação Floresta Nativa em Estágio Avançado 99.350,12 8,5% 32.288,43 67.061,69 

Total Geral 1.168.014,01 100,0% 348.386,73 819.627,28 

A seguir é apresentado mapeamento do uso e ocupação do solo na faixa de domínio (ADA). 
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2.3. ÁREA TOTAL DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E ESTÁGIOS SUCESSIONAIS 

A área total de supressão prevista é de 404.904,57 m², dos quais 24,54% se encontram em estágio avançado e 
75,46% se encontram em estágio médio. Destes, 181.901,64 m² se encontram em APP, conforme apresentado 
no quadro a seguir. 

Quadro 2: Quadro de áreas das tipologias contidas na ADA. 

Classe Área Total (m²) % Em APP (m²) Fora de APP (m²) 

Floresta Nativa em Estágio Inicial - - - - 

Floresta Nativa em Estágio Médio  305.554,45  75,46% 149.613,21 155.941,24 

Floresta Nativa em Estágio Avançado  99.350,12  24,54% 32.288,43 67.061,69 

Total Geral  404.904,57  100,00% 181.901,64 223.002,93 

 

3. INSTRUMENTOS LEGAIS E NORMATIVOS 

A legislação considerada neste trabalho abrange todos os dispositivos legais em âmbito federal, estadual e 
municipal, e referentes a utilização, proteção e conservação dos recursos naturais e ao uso e ocupação do solo 
na área do empreendimento, bem como aqueles que definem parâmetros e metodologias de análise de variáveis 
ambientais. Mais especificamente ao Contorno Norte de Curitiba, a Portaria nº 443 do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), de 17 de dezembro de 2014, a Lei do Bioma Mata Atlântica nº 11.428/2014, a Lei Federal nº 12.651/12 e 
o Decreto Federal n° 6.660/2008 que regulamenta a Lei 11.428/2006. 

 

4. OBJETIVO 

Este Inventário Florestal tem por finalidade apresentar os resultados obtidos no levantamento da vegetação 
florestal nativa presente na ADA a fim de viabilizar a obtenção da Autorização de Supressão de Vegetação, que 
outorgará ao empreendedor a instalação do empreendimento em conjunto com a Licença Ambiental de Instalação.  

Apresenta-se abaixo os objetivos específicos: 

• Estudar e determinar os aspectos fitossociológicos da ADA; 

• Reconhecer a composição, estrutura e estágio sucessional da vegetação que será objeto de supressão 
na área que será diretamente atingida pelo empreendimento (ADA);  

• Determinar o volume de biomassa a ser retirado da ADA. 
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5. CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA 

As florestas tropicais estão entre os ecossistemas mais complexos e sensíveis do planeta Terra, apesar de serem 
pouco conhecidos e estarem sob constante ameaça de destruição. Essas florestas cobriam uma área de 16 
milhões de km², porém as atividades humanas como agricultura, extração de madeira, criação de gado, mineração 
e projetos de desenvolvimento em grande escala, reduziram essa área para menos de 9 milhões de km² 
(MIRANDA & MATTOS, 1992). As florestas pluviais são importantes porque elas provem abrigo para um grande 
número de espécies vegetais, animais, e microorganismos - o que constitui um banco genético importante - além 
de fornecerem uma variedade de produtos comerciais e não comerciais tais como madeiras, lenhas, frutas, bem 
como produtos industriais como óleos, corantes, fibras e resinas (CORSON, 1990).   

No Brasil, além do bioma Floresta Amazônica, as florestas tropicais estão representadas pelo bioma Floresta 
Atlântica, que ocupava originalmente 15% do território brasileiro, estando atualmente reduzida a cerca de 7,84%, 
constituindo-se assim no segundo ecossistema mais ameaçado de extinção do mundo (SCHÄFFER & 
PROCHNOW, 2002). A Floresta Atlântica localiza-se sobre a cadeia montanhosa que ocorre ao longo da costa 
Atlântica brasileira, abrangendo total ou parcialmente 17 estados, desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do 
Norte (RIZZINI, 1979; SCHÄFFER & PROCHNOW, 2002).  

A denominação Floresta Atlântica é utilizada para designar um complexo vegetacional que possui vários 
ecossistemas associados como formações pioneiras (manguezais e restinga), as Florestas Estacionais e as 
Florestas Ombrófilas (SCHÄFFER & PROCHNOW, 2002) dentre outros. Esta diversidade de ecossistemas torna 
esse bioma uma das regiões com maior biodiversidade do Planeta (LEME & MARIGO, 1993), abrigando mais de 
20.000 espécies vegetais, das quais 50% são endêmicas e comparativamente com a Floresta Amazônica, 
apresenta uma maior diversidade de mamíferos (SCHÄFFER & PROCHNOW, 2002). Apesar da devastação 
acentuada, a Floresta Atlântica ainda contém uma parcela significativa da diversidade biológica do Brasil, com 
altíssimos níveis de endemismo. Atualmente, restam pequenos e médios fragmentos desse bioma, os quais 
abrigam alta biodiversidade e cumprem importantes funções ecológicas (MORELLATO & HADDAD, 2000). Este 
bioma é composto de uma série de fitofisionomias bastante diversificadas, determinadas pela proximidade da 
costa, relevo, tipos de solo e regimes pluviométricos.  

O estado do Paraná é coberto por três tipos principais de fisionomias florestais: Floresta Ombrófila Mista (FOM), 
Floresta Estacional Semidecidual (FES) e a Floresta Ombrófila Densa (FOD) (ITCG, 2019, IBGE 2012). 

De acorco com o Mapa Fitogregráfico do estado do Paraná (ICGT, 2019) a ADA está situada em área de Floresta 
Ombrófila Mista Aluvial e Estepe Gramíneo-Lenhosa. 

No estado do Paraná, a Floresta Ombrófila Mista ocorre desde o primeiro planalto, a oeste da Serra do Mar, 
estendendo-se ao longo do segundo e terceiro planaltos, abrangendo cerca de 37% do território do estado, além 
dos ecossistemas associados a ela, como campos naturais (Estepe Gramíneo-Lenhosa), cerrados, matas de 
galeria e várzeas, que correspondem a mais 16% do território paranaense (RIBEIRO et al., 2009). 

O mapa que segue apresenta a localização do empreendimento em relação ao mapa fitogeográfico do estado do 
Paraná. 
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6. METODOLOGIA 

O inventário florestal foi realizado por meio de parcelas, pelo método de Amostragem Casual Simples e também 
por Censo dos indivíduos isolados. A amostragem casual preconiza que a seleção de que cada unidade amostral 
deve ser livre de qualquer escolha e totalmente independente da seleção das demais unidades amostrais. Para 
tanto, as unidades amostrais foram aleatorizadas (sorteadas) sobre o mapa da área de supressão através de 
sistemas de coordenadas. Após o sorteio dos pontos, eles foram transferidos para um aparelho GPS e localizados 
em campo (FELFILI et al., 2011). 

As parcelas possuem formato retangular, com dimensões de 10 m x 20 m, totalizando 200 m² por parcela.  Para 
a sua instalação, foi esticada uma trena de 20 m sobre o solo, e em seguida foram medidos 5 m para cada lado 
da trena. As parcelas foram marcadas em seus eixos com fita zebrada. O Quadro 3 apresenta as coordenadas 
das parcelas instaladas ao longo do traçado projetado. 

Quadro 3: Coordenadas das parcelas levantadas na ADA (Datum SIRGAS 2000 Zona 22J). 

Parcela Coord. X Coord. Y  Parcela Coord. X Coord. Y 

2 687567,8 7193482  33 679953,9 7196152 

3 687398,6 7193654  35 680529,2 7196401 

7 687319,1 7193823  36 680452,2 7196403 

8 687303,3 7193918  37 680779,4 7196498 

10 686967,4 7194656  38 680679,6 7196506 

12 686833,1 7194717  39 681050,3 7196624 

15 683689,4 7195796  41 681474,3 7196659 

16 686446,7 7195002  42 681510,8 7196650 

18 686697,8 7194850  44 681879,4 7196696 

19 686735,8 7194779  45 682055,7 7196690 

23 685143,8 7195413  46 682169,6 7196638 

25 684918,1 7195533  48 682460,6 7196608 

28 678957,5 7195922  50 683030,7 7196347 

29 679264,4 7196007  51 682977,9 7196389 

30 679599,6 7195994  52 683257,2 7196240 

31 679745,6 7196049  53 683138,6 7196255 

32 679827,9 7196103  54 683554 7195965 

33 679953,9 7196152  55 683648 7195871 

A localização das parcelas pode ser visualizada nos mapas que seguem. 
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O critério de inclusão adotado foi de DAP (Diâmetro na altura do peito - 1,3 m) acima de 4 cm. Na área da parcela 
foram coletadas as seguintes variáveis:  

• CAP (Circunferência a Altura do Peito) em centímetros, com a medida mínima de inclusão igual a 12,5 
cm (DAP 4,0 cm), com auxílio de fita-métrica, medido a 1,30 metros da altura do solo; 

• Altura Total em metros, estimado utilizando-se da própria altura do auxiliar posicionado ao lado da árvore; 

• Identificação da espécie.  

Quanto às árvores isoladas, além de obter os parâmetros dendrométricos e identificação foi obtida ainda a 
coordenada de localização individual. 

Além destes dados dendrométricos, também foram observados os aspectos da área como: fisionomia, sub-
bosque, vegetação do entorno, se possui influência antrópica e qual, presença ou ausência de epífitas, rupícolas, 
reófitas e herbáceas. 

De posse dos dados obtidos em campo foram calculados, por meio do Software Microsoft Excel 2013, o Volume 
(m³) e a Área Basal (m²) de cada espécie e total. Para o volume, foram consideradas as equações propostas pelo 
CETEC (1995), utilizada para áreas de vegetação secundária do bioma Mata Atlântica. Para a área basal, Soares 
et al. (2011). 

Dessa forma, a área basal em m²/ha foi calculada através da seguinte fórmula: 

G = π x DAP² / 4 

Onde:  

G = Área Basal (m²/ha); 

π = 3,1416 (constante Pi); 

DAP = diâmetro na altura do peito (m). 

O volume total em m³ foi calculado através da fórmula: 

V = G x Ht x ff 

Onde: 

G = área basal (m²/ha); 

H = altura de cada árvore (m); 

ff = fator de forma médio (0,60 comumente usado em florestas tropicais (HEINSDIJK & BASTOS, 1963)). 

O volume em metro estéreo (st) foi calculado multiplicando o volume em m³ pelo fator de empilhamento, através 
da fórmula: 

V(st) = V x Fc 

Onde:  

- V = volume (m³); 

- Fc = Fator de empilhamento para metro estéreo 1,5. 

Para a comprovação da suficiência amostral, utilizou-se de análise estatística sendo o limite de erro máximo 
admitido de 20% com 95% de probabilidade. A fórmula utilizada (PÉLLICO NETTO & BRENA, 1997) para a análise 
é apresentada abaixo. 
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Sendo: 

 

A análise Fitossociológica ou Estrutura Horizontal são representados pelos parâmetros de Densidade ou 
Abundância, Frequência, Dominância e Índice de Valor de Importância e Índice de Valor de Cobertura. A análise 
dos parâmetros fitossociológicos foi baseada na metodologia proposta por Mueller-Dombois e Ellenberg (1974). 
Os parâmetros fitossociológicos foram calculados pelas fórmulas descritas abaixo: 

• Densidade absoluta (DA) = n/ha 

• Densidade relativa (DR) = [(n/ha)/(N/ha)]*100 

• Frequência absoluta (FA) = percentagem de ocorrência da espécie nas parcelas. 

• Frequência relativa (FR) = (FA/∑FA)*100 

• Área basal da espécie (ABs) = somatório da área basal de uma espécie 

• Dominância absoluta (DoA) = ABs/ha 

• Dominância relativa (DoR) = [(ABs/ha)/(G/ha)]*100 

• Índice de valor de importância (IVI) = DR + FR + DoR 

• Índice de valor de cobertura (IVC) = DR + DoR 

Notação: 

• n = número de indivíduos da espécie 

• N = número de indivíduos total 

• ha = hectare 

• g = somatório da área basal de uma espécie 

• G = somatório da área basal de todas as espécies 

A identificação das espécies ocorreu primariamente em campo, o material duvidoso de identificação ou 
desconhecido, foi coletado e/ou fotografado para posterior identificação com o auxílio de literatura específica como 
os trabalhos de Backes e Irgang (2002), os de Lorenzi (vol. 1 (2008), vol. 2 (2009) e vol. 3 (2009), de Sobral et al. 
(2006), Souza & Lorenzi (2008), além de toda a Flora Ilustrada Catarinense e Flora do Estado de São Paulo. Além 
destes, foram utilizados para a escrita correta dos nomes científicos, os bancos de dados do site do Herbário do 
Missouri Botanical Garden (www.mobot.org) e do International Plant Names Index (www.ipni.org). 

A classificação das espécies nas respectivas famílias foi realizada de acordo com APG - IV (ANGIOSPERM 
PHYLOGENY GROUP, 2016). Para a validação dos nomes científicos e populares, utilizou-se a tabela de espécies 
do Sistaxon e da Flora do Brasil (2020). 

A identificação de espécies ameaçadas de extinção e imunes ao corte foram realizadas com base na Lista Nacional 
Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA n° 443 de 2014), enquanto a situação de 
endemismo se deu através da lista de espécies da Flora do Brasil (2020). 

Para a caracterização do estágio sucessional de regeneração da vegetação secundária da Floresta Ombrófila 
Mista, foram utilizadas as terminologias ditadas pela Resolução CONAMA nº 02/1994. Esta normativa dispõe os 
parâmetros referentes aos estágios sucessionais no estado do Paraná. 
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7. RESULTADOS 

Nas 35 parcelas instaladas na ADA, foram registrados no total 2.405 indivíduos, sendo de 127 espécies diferentes, 
pertencentes a 48 famílias botânicas. As famílias botânicas que apresentaram maior riqueza de espécies foram 
Myrtaceae com 27 espécies, seguida por Lauraceae com 12 espécies, Fabaceae com 9 espécies, Solanaceae 
com 5 espécies e Asteraceae, Primulaceae, Salicaceae e Sapindaceae com 4 espécies cada. Um total de 25 
famílias que apresentaram somente uma espécie. 

Os dados individuais são apresentados nos anexos. 

7.1. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

De acordo com os cálculos analisados a suficiência amostral foi atingida, pois todos os parâmetros analisados 
ficaram com o erro amostral abaixo do limite de 20% (Quadro 4). 

Quadro 4: Resultados da Análise Estatística das 35 parcelas do Inventário Florestal instaladas na ADA. 

Parâmetro DA (ind/ha) DAP (cm) H total (m) Vol (m³/ha) G (m²/ha) 

N 2025 2025 2025 2025 2025 

n 35 35 35 35 35 

t 2,0322 2,0322 2,0322 2,0322 2,0322 

S 24,52 3,04 1,24 0,29 2,91 

x 69,43 11,32 7,46 0,93 6,18 

Erro amostral (%) 12,0 9,1 5,7 10,8 16,0 

7.2. ANÁLISE DOS ESTÁGIOS SUCESSIONAIS E PARÂMETROS DE ENQUADRAMENTO 

No levantamento da vegetação arbórea/arbustiva efetuado neste trabalho, foram encontradas áreas em dois 
diferentes estágios sucessionais, sendo de características de Estágio Médio (Secundário Intermediário) e de 
Estágio Avançado de Sucessão. 

O enquadramento da vegetação encontrada nas áreas de supressão quanto ao estágio sucessional foi embasado 
pela legislação ambiental vigente, mais especificamente a Resolução CONAMA nº 02/1994 (Quadro 5). Além 
disso, as características da vegetação observadas em campo, como a composição das espécies e a estrutura da 
floresta, também foram importantes para a classificação da vegetação quanto ao estágio de desenvolvimento. 

Quadro 5: Parâmetros quantitativos e qualitativos estabelecidos pela Resolução CONAMA 02/1994, a fim de orientar 
a classificação da vegetação e os valores encontrados neste trabalho. 

Parâmetros Inicial Secundária intermediária Avançada 

No de estratos 1 1 a 2 ≥ 2 

No de espécies lenhosas 1 a 10 5 a 30 ≥ 30 

Área basal (m2 /ha) 8 a 20 15 a 35 ≥ 30 

Altura das espécies lenhosas do dossel (m) Até 10 8 a 17 ≥ 30 

Média de amplitude dos diâmetros - DAP (cm) 10 25 40 

Distribuição diamétrica (cm) 5 a 15 10 a 40 20 a 60 

Crescimento das árvores do dossel Rápido Moderado Lento 
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Parâmetros Inicial Secundária intermediária Avançada 

Vida média das árvores Curta Média Longa 

Amplitude diamétrica Pequena Média Grande 

Amplitude da altura Pequena Média Grande 

Epífitas Raras Poucas Abundante 

Lianas herbáceas Abundantes Poucas Raras 

Lianas lenhosas Ausente Rara Presente 

Gramíneas Abundantes Poucas Raras 

Regeneração das árvores do dossel Ausente Pouca Imensa 

 

O quadro a seguir apresenta os parâmetros de enquadramento para cada parcela levantada na ADA. 
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Quadro 6: Dados resumidos dos parâmetros por parcela e enquadramento do estágio sucessional. 

Parcela Nº de 
Estratos 

Nº de 
Espécies 

Densidade 
(ind/ha) 

DAP médio 
(cm) 

DAP mínimo 
(cm) 

DAP máximo 
(cm) 

Amplitude do 
DAP (cm) 

Altura 
média (m) 

Amplitude da 
Altura (m) 

Área 
Basal G 
(m²/ha) 

Presença  
de 

Epífitas 

Presença  
de  

Gramíneas 

Presença  
de Lianas 
Herbáceas 

Presença  
de Lianas 
Lenhosas 

Regeneração Enquadramento 
do Estágio 

2 2 28 4200 10,4 4,0 30,9 26,9 6,84 12,5 47,37 Poucas Poucas Poucas Ausente Pouca Secundário 

3 2 20 3700 10,0 4,0 36,0 32,0 6,43 11,0 44,67 Poucas Poucas Poucas Rara Intensa Secundário 

7 >2 18 2950 8,9 4,5 29,6 25,1 7,54 10,0 25,64 Poucas Raras Raras Presente Intensa Avançado 

8 2 22 4100 12,1 4,1 43,0 38,8 8,19 13,0 65,74 Poucas Raras Raras Presente Intensa Avançado 

10 2 21 3750 11,9 4,0 34,1 30,1 7,71 12,0 58,23 Poucas Poucas Poucas Rara Intensa Secundário 

12 1 12 1100 24,2 4,5 69,1 64,6 9,77 13,0 80,19 Poucas Poucas Raras Ausente Pouca Avançado 

15 2 12 3200 10,5 4,5 36,6 32,1 7,20 9,0 40,41 Raras Raras Raras Presente Pouca Secundário 

16 >2 6 3450 13,7 4,0 42,7 38,7 8,59 15,0 74,36 Poucas Raras Raras Rara Intensa Avançado 

18 2 23 4850 8,7 4,0 23,7 19,7 6,92 9,0 38,66 Raras Poucas Raras Rara Intensa Secundário 

19 1 23 1700 15,8 4,1 56,0 51,9 8,47 13,0 50,36 Poucas Poucas Poucas Rara Intensa Avançado 

23 2 11 1100 13,9 4,1 35,3 31,2 8,09 11,0 23,71 Poucas Raras Raras Rara Pouca Avançado 

25 1 14 4950 8,6 4,1 48,4 44,2 5,70 12,0 47,43 Raras Raras Raras Ausente Pouca Secundário 

28 >2 17 3250 10,7 4,1 30,2 26,1 6,95 10,0 35,75 Poucas Raras Poucas Rara Intensa Secundário 

29 2 16 2400 8,4 4,0 23,6 19,6 5,19 7,0 16,40 Poucas Poucas Poucas Ausente Pouca Secundário 

30 2 16 3150 8,0 4,0 32,5 28,5 5,42 12,0 23,55 Raras Poucas Poucas Ausente Intensa Secundário 

31 2 17 3750 9,1 4,0 99,0 95,0 6,29 20,0 61,08 Poucas Raras Poucas Presente Intensa Avançado 

32 >2 24 4250 9,3 4,0 26,1 22,1 7,48 12,0 38,35 Poucas Raras Poucas Presente Intensa Avançado 

33 >2 16 4450 9,3 4,1 32,8 28,6 7,85 13,0 40,67 Poucas Raras Poucas Presente Intensa Avançado 

35 2 24 7400 8,4 4,1 31,5 27,4 6,34 13,0 53,06 Poucas Raras Poucas Rara Intensa Secundário 

36 2 23 4950 9,0 4,1 22,9 18,8 6,95 13,0 38,45 Poucas Raras Poucas Rara Intensa Secundário 

37 2 20 4500 7,3 4,0 25,5 21,5 5,27 11,0 25,04 Raras Poucas Poucas Rara Intensa Secundário 

38 2 24 4550 10,2 4,0 29,6 25,6 7,25 11,0 46,17 Poucas Raras Poucas Rara Intensa Secundário 

39 2 21 2650 11,3 4,0 45,8 41,9 6,84 15,0 44,85 Poucas Poucas Poucas Rara Intensa Secundário 

41 >2 21 2800 12,6 4,1 41,7 37,6 9,33 15,0 50,98 Poucas Raras Raras Rara Intensa Avançado 

42 >2 17 4300 11,0 4,0 29,3 25,3 9,19 14,0 52,70 Poucas Raras Raras Rara Intensa Avançado 
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Parcela 
Nº de 

Estratos 
Nº de 

Espécies 
Densidade 

(ind/ha) 
DAP médio 

(cm) 
DAP mínimo 

(cm) 
DAP máximo 

(cm) 
Amplitude do 

DAP (cm) 
Altura 

média (m) 
Amplitude da 

Altura (m) 

Área 
Basal G 
(m²/ha) 

Presença  
de 

Epífitas 

Presença  
de  

Gramíneas 

Presença  
de Lianas 
Herbáceas 

Presença  
de Lianas 
Lenhosas 

Regeneração 
Enquadramento 

do Estágio 

44 1 23 2650 13,7 4,5 63,0 58,6 7,27 16,5 60,48 Poucas Raras Raras Ausente Intensa Avançado 

45 2 16 3050 12,4 4,1 71,0 66,8 8,07 13,0 60,79 Poucas Raras Raras Rara Pouca Avançado 

46 2 22 3900 10,8 4,0 46,5 42,5 7,49 13,5 53,45 Poucas Raras Raras Ausente Pouca Secundário 

48 >2 11 2050 14,1 4,1 68,1 64,0 8,22 18,0 54,67 Poucas Raras Raras Rara Pouca Avançado 

50 >2 14 2200 14,3 4,1 33,7 29,6 9,59 12,0 45,31 Poucas Raras Raras Rara Intensa Secundário 

51 2 17 2700 11,1 4,1 29,3 25,1 8,67 13,0 32,23 Poucas Poucas Raras Ausente Pouca Secundário 

52 1 14 2500 11,3 4,3 22,9 18,6 6,77 7,0 29,46 Poucas Abundante Raras Ausente Ausente Secundário 

53 2 23 3250 11,8 4,0 51,9 47,9 7,04 11,0 55,69 Poucas Poucas Poucas Presente Intensa Secundário 

54 >2 16 4000 12,1 4,0 34,7 30,7 9,55 14,0 62,41 Poucas Raras Raras Rara Intensa Avançado 

55 >2 19 3750 11,4 4,1 40,4 36,3 8,22 12,0 52,62 Poucas Raras Poucas Rara Pouca Secundário 



24 

 

 

7.3. ANÁLISE FITOSSOCIOLÓGICA DO ESTÁGIO MÉDIO 

No estágio médio foram incluídas 20 parcelas, com uma área amostrada de 4.000 m², 1516 indivíduos, 107 
espécies, perfazendo uma densidade absoluta de 3.790,00 ind/ha e uma área basal de 41,27 m²/ha. O diâmetro 
médio foi de 9,91 cm. A altura média foi de 6,84 m, conforme apresentado no Quadro 7. 

Quadro 7: Dados gerais compilados das parcelas situadas em estágio médio. 

Dados Gerais Valor 

Área amostrada 4000 

Nº de indivíduos 1.516 

Nº de espécies 107 

Diâmetro Médio (cm) 9,91 

Altura Total Média (m) 6,84 

Densidade Absoluta (ind/ha) 3.790,00 

Área Basal (m²/ha) 41,27 

A maior Frequência Absoluta (95,00) e Relativa (4,90%) foi observada nas mortas, em seguida temos as NI (não-
identificadas, devido a época do levantamento, alguns indivíduos estavam sem folhas, dificultando a identificação 
da espécie, por isso ficaram como NI – não-identificadas) (85,00; 4,38%), Matayba elaeagnoides (80,00; 4,12%), 
Jacaranda puberula (65,00; 3,35%) e Schinus terebinthifolia, Casearia sylvestris e Campomanesia xanthocarpa 
(60,00; 3,09%). A Frequência expressa o número de ocorrências de uma determinada espécie nas diferentes 
parcelas alocadas. 

A Densidade Absoluta indica a quantidade de indivíduos por hectare. A Densidade Relativa representa a 
participação da espécie em relação ao número total de indivíduos de todas as espécies. O maior índice de 
Densidade Absoluta e, consequentemente, de Densidade Relativa (355,00 ind/ha e 9,37%) foi verificado para as 
mortas, seguida de Matayba elaeagnoides (247,50 ind/ha e 6,53%), Maytenus evonymoides (232,50 ind/ha e 
6,13%), além de Podocarpus sellowii (210,00 ind/ha e 5,54%), Jacaranda puberula (192,50 ind/ha e 5,08%) e 
Casearia sylvestris (155,00 ind/ha e 4,09%). 

A maior Área Basal foi observada em Matayba elaeagnoides com 1.6607 m², seguida das mortas (1,4188 m²), 
Ocotea puberula (1,1281 m²), Podocarpus sellowii (1,0456 m²) e Ligustrum lucidum (0,6428 m²). 

A Dominância Absoluta e relativa expressa a influência de cada espécie na comunidade por meio de sua biomassa. 
A espécie Matayba elaeagnoides foi a que apresentou o maior valor de Dominância Relativa com 10,06%, seguida 
das mortas (8,59%), Ocotea puberula (6,83%), Podocarpus sellowii (6,33%) e Ligustrum lucidum (3,89%). 

As espécies que apresentaram o maior índice de valor de importância, isto é, a importância da espécie dentro do 
ambiente em que se encontra foram as mortas (22,86), seguida de Matayba elaeagnoides (20,71), Podocarpus 
sellowii (14,71), Ocotea puberula (12,79) e Jacaranda puberula (12,03). 

Também foi calculado o índice de valor de cobertura, isto é, o espaço na floresta ocupada pela espécie. As mortas 
foram as que apresentaram os maiores valores (17,96), seguida de Matayba elaeagnoides (16,59), Podocarpus 
sellowii (11,87), Ocotea puberula (10,72) e Jacaranda puberula (8,68). 

Os resultados do levantamento fitossociológico são apresentados no Quadro 8. 
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Quadro 8: Parâmetros fitossociológicos do estádio médio nas áreas de supressão da ADA do Contorno Norte de Curitiba. Legenda: K = número de parcelas em que a espécie foi 
encontrada; N = número total de indivíduos, FA = frequência absoluta, FR = frequência relativa (%), DA= densidade absoluta (ind/ha), DR = densidade relativa (%), g = área basal da 
espécie (m²), DOA = dominância absoluta, DOR = dominância relativa (%), IVI = índice de valor de importância, IVC = índice de valor de cobertura; * indica que a espécie é exótica. 

Espécie K N FA FR DA DR g (m²) DOA DOR IVI IVC 

Morta 19 142 95,00 4,90 355,00 9,37 1,4188 3,55 8,59 22,86 17,96 

Matayba elaeagnoides 16 99 80,00 4,12 247,50 6,53 1,6607 4,15 10,06 20,71 16,59 

Podocarpus sellowii 11 84 55,00 2,84 210,00 5,54 1,0456 2,61 6,33 14,71 11,87 

Ocotea puberula 8 59 40,00 2,06 147,50 3,89 1,1281 2,82 6,83 12,79 10,72 

Jacaranda puberula 13 77 65,00 3,35 192,50 5,08 0,5947 1,49 3,60 12,03 8,68 

Maytenus evonymoides 10 93 50,00 2,58 232,50 6,13 0,4109 1,03 2,49 11,20 8,62 

Ligustrum lucidum * 4 55 20,00 1,03 137,50 3,63 0,6428 1,61 3,89 8,55 7,52 

Schinus terebinthifolia 12 52 60,00 3,09 130,00 3,43 0,4603 1,15 2,79 9,31 6,22 

Casearia sylvestris 12 62 60,00 3,09 155,00 4,09 0,3162 0,79 1,92 9,10 6,00 

Cupania vernalis 10 55 50,00 2,58 137,50 3,63 0,3651 0,91 2,21 8,42 5,84 

NI 17 47 85,00 4,38 117,50 3,10 0,4257 1,06 2,58 10,06 5,68 

Campomanesia xanthocarpa 12 41 60,00 3,09 102,50 2,70 0,3655 0,91 2,21 8,01 4,92 

Sebastiania commersoniana 7 46 35,00 1,80 115,00 3,03 0,2747 0,69 1,66 6,50 4,70 

Lithraea brasiliensis 7 27 35,00 1,80 67,50 1,78 0,4621 1,16 2,80 6,38 4,58 

Pinus sp. * 3 12 15,00 0,77 30,00 0,79 0,6080 1,52 3,68 5,25 4,47 

Clethra scabra 8 23 40,00 2,06 57,50 1,52 0,3589 0,90 2,17 5,75 3,69 

Luehea divaricata 5 13 25,00 1,29 32,50 0,86 0,4279 1,07 2,59 4,74 3,45 

Cordyline spectabilis 11 37 55,00 2,84 92,50 2,44 0,1307 0,33 0,79 6,07 3,23 

Lamanonia ternata 4 20 20,00 1,03 50,00 1,32 0,3152 0,79 1,91 4,26 3,23 

Allophylus edulis 6 28 30,00 1,55 70,00 1,85 0,2023 0,51 1,23 4,62 3,07 

Cinnamomum sellowianum 2 14 10,00 0,52 35,00 0,92 0,3342 0,84 2,02 3,46 2,95 
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Espécie K N FA FR DA DR g (m²) DOA DOR IVI IVC 

Myrsine coriacea 7 23 35,00 1,80 57,50 1,52 0,2186 0,55 1,32 4,65 2,84 

Nectandra megapotamica 5 17 25,00 1,29 42,50 1,12 0,2674 0,67 1,62 4,03 2,74 

Ocotea vaccinioides 1 8 5,00 0,26 20,00 0,53 0,3535 0,88 2,14 2,93 2,67 

Myrcia sp. 6 23 30,00 1,55 57,50 1,52 0,1840 0,46 1,11 4,18 2,63 

Nectandra lanceolata 1 5 5,00 0,26 12,50 0,33 0,3735 0,93 2,26 2,85 2,59 

Hovenia dulcis * 4 18 20,00 1,03 45,00 1,19 0,2256 0,56 1,37 3,58 2,55 

Araucaria angustifolia 2 5 10,00 0,52 12,50 0,33 0,2809 0,70 1,70 2,55 2,03 

Campomanesia rhombea 4 17 20,00 1,03 42,50 1,12 0,1472 0,37 0,89 3,04 2,01 

Zanthoxylum kleinii 5 9 25,00 1,29 22,50 0,59 0,2012 0,50 1,22 3,10 1,81 

Mimosa scabrella 3 7 15,00 0,77 17,50 0,46 0,1973 0,49 1,19 2,43 1,66 

Myrcia splendens 1 19 5,00 0,26 47,50 1,25 0,0588 0,15 0,36 1,87 1,61 

Cinnamodendron dinisii 6 17 30,00 1,55 42,50 1,12 0,0779 0,19 0,47 3,14 1,59 

Casearia decandra 7 13 35,00 1,80 32,50 0,86 0,0856 0,21 0,52 3,18 1,38 

Psychotria vellosiana 5 13 25,00 1,29 32,50 0,86 0,0659 0,16 0,40 2,55 1,26 

Annona emarginata 5 10 25,00 1,29 25,00 0,66 0,0727 0,18 0,44 2,39 1,10 

Eriobotrya japonica * 2 13 10,00 0,52 32,50 0,86 0,0341 0,09 0,21 1,58 1,06 

Calyptranthes sp. 3 9 15,00 0,77 22,50 0,59 0,0680 0,17 0,41 1,78 1,01 

Ocotea pulchella 3 8 15,00 0,77 20,00 0,53 0,0657 0,16 0,40 1,70 0,93 

Roupala montana 3 6 15,00 0,77 15,00 0,40 0,0778 0,19 0,47 1,64 0,87 

Ilex theezans 4 9 20,00 1,03 22,50 0,59 0,0400 0,10 0,24 1,87 0,84 

Lonchocarpus muehlbergianus 3 8 15,00 0,77 20,00 0,53 0,0408 0,10 0,25 1,55 0,78 

Machaerium stipitatum 4 6 20,00 1,03 15,00 0,40 0,0577 0,14 0,35 1,78 0,75 

Cyathea corcovadensis 1 3 5,00 0,26 7,50 0,20 0,0894 0,22 0,54 1,00 0,74 

Zanthoxylum rhoifolium 6 7 30,00 1,55 17,50 0,46 0,0385 0,10 0,23 2,24 0,69 
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Espécie K N FA FR DA DR g (m²) DOA DOR IVI IVC 

Myrceugenia euosma 2 8 10,00 0,52 20,00 0,53 0,0189 0,05 0,11 1,16 0,64 

Myrcia oblongata 1 7 5,00 0,26 17,50 0,46 0,0282 0,07 0,17 0,89 0,63 

Cedrela fissilis 2 3 10,00 0,52 7,50 0,20 0,0673 0,17 0,41 1,12 0,61 

Pimenta pseudocaryophyllus 4 6 20,00 1,03 15,00 0,40 0,0316 0,08 0,19 1,62 0,59 

Vernonanthura discolor 2 2 10,00 0,52 5,00 0,13 0,0733 0,18 0,44 1,09 0,58 

Lonchocarpus campestris 2 5 10,00 0,52 12,50 0,33 0,0396 0,10 0,24 1,08 0,57 

Croton celtidifolius 2 4 10,00 0,52 10,00 0,26 0,0497 0,12 0,30 1,08 0,56 

Jacaranda micrantha 1 4 5,00 0,26 10,00 0,26 0,0476 0,12 0,29 0,81 0,55 

Solanum sanctaecatharinae 3 4 15,00 0,77 10,00 0,26 0,0470 0,12 0,28 1,32 0,55 

Piptocarpha angustifolia 1 1 5,00 0,26 2,50 0,07 0,0780 0,19 0,47 0,80 0,54 

Erythroxylum myrsinites 2 4 10,00 0,52 10,00 0,26 0,0432 0,11 0,26 1,04 0,53 

Campomanesia guazumifolia 2 5 10,00 0,52 12,50 0,33 0,0321 0,08 0,19 1,04 0,52 

Myrcia guianensis 3 5 15,00 0,77 12,50 0,33 0,0317 0,08 0,19 1,29 0,52 

Myrcia retorta 2 2 10,00 0,52 5,00 0,13 0,0579 0,14 0,35 1,00 0,48 

Gochnatia polymorpha 1 2 5,00 0,26 5,00 0,13 0,0557 0,14 0,34 0,73 0,47 

Eugenia uniflora 2 3 10,00 0,52 7,50 0,20 0,0439 0,11 0,27 0,98 0,46 

Symplocos uniflora 4 5 20,00 1,03 12,50 0,33 0,0218 0,05 0,13 1,49 0,46 

Solanum mauritianum 2 3 10,00 0,52 7,50 0,20 0,0385 0,10 0,23 0,95 0,43 

Lonchocarpus cultratus 3 5 15,00 0,77 12,50 0,33 0,0160 0,04 0,10 1,20 0,43 

Piptocarpha axillaris 2 2 10,00 0,52 5,00 0,13 0,0434 0,11 0,26 0,91 0,39 

Myrciaria sp. 3 4 15,00 0,77 10,00 0,26 0,0129 0,03 0,08 1,12 0,34 

Prunus myrtifolia 4 4 20,00 1,03 10,00 0,26 0,0128 0,03 0,08 1,37 0,34 

Myrcia palustris 2 4 10,00 0,52 10,00 0,26 0,0121 0,03 0,07 0,85 0,34 

Phytolacca dioica 1 1 5,00 0,26 2,50 0,07 0,0448 0,11 0,27 0,59 0,34 
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Espécie K N FA FR DA DR g (m²) DOA DOR IVI IVC 

Ocotea sp. 2 1 1 5,00 0,26 2,50 0,07 0,0436 0,11 0,26 0,59 0,33 

Drimys angustifolia 1 3 5,00 0,26 7,50 0,20 0,0192 0,05 0,12 0,57 0,31 

Myrceugenia sp. 2 4 10,00 0,52 10,00 0,26 0,0079 0,02 0,05 0,83 0,31 

Solanum sp. 2 4 10,00 0,52 10,00 0,26 0,0074 0,02 0,04 0,82 0,31 

Cassia sp. 1 4 5,00 0,26 10,00 0,26 0,0065 0,02 0,04 0,56 0,30 

Myrcia sp. 2 2 3 10,00 0,52 7,50 0,20 0,0140 0,03 0,08 0,80 0,28 

Myrcia sp. 4 2 2 10,00 0,52 5,00 0,13 0,0193 0,05 0,12 0,76 0,25 

Casearia obliqua 1 3 5,00 0,26 7,50 0,20 0,0052 0,01 0,03 0,49 0,23 

Allophylus guaraniticus 1 2 5,00 0,26 5,00 0,13 0,0141 0,04 0,09 0,48 0,22 

Solanum sp. 2 2 2 10,00 0,52 5,00 0,13 0,0134 0,03 0,08 0,73 0,21 

Citronella paniculata 2 2 10,00 0,52 5,00 0,13 0,0125 0,03 0,08 0,72 0,21 

Myrcia pubipetala 1 2 5,00 0,26 5,00 0,13 0,0091 0,02 0,06 0,44 0,19 

Myrsine umbellata 2 2 10,00 0,52 5,00 0,13 0,0088 0,02 0,05 0,70 0,19 

Inga vera 1 2 5,00 0,26 5,00 0,13 0,0085 0,02 0,05 0,44 0,18 

Ocotea sp. 1 1 5,00 0,26 2,50 0,07 0,0154 0,04 0,09 0,42 0,16 

Psidium cattleianum 2 2 10,00 0,52 5,00 0,13 0,0043 0,01 0,03 0,67 0,16 

Tibouchina sellowiana 1 2 5,00 0,26 5,00 0,13 0,0041 0,01 0,03 0,41 0,16 

Rhamnus sphaerosperma 1 2 5,00 0,26 5,00 0,13 0,0031 0,01 0,02 0,41 0,15 

Ilex dumosa 1 1 5,00 0,26 2,50 0,07 0,0081 0,02 0,05 0,37 0,12 

Ocotea nectandrifolia 1 1 5,00 0,26 2,50 0,07 0,0072 0,02 0,04 0,37 0,11 

Sebastiania brasiliensis 1 1 5,00 0,26 2,50 0,07 0,0056 0,01 0,03 0,36 0,10 

Syagrus romanzoffiana 1 1 5,00 0,26 2,50 0,07 0,0056 0,01 0,03 0,36 0,10 

Myrsine loefgrenii 1 1 5,00 0,26 2,50 0,07 0,0052 0,01 0,03 0,36 0,10 

Symplocos sp. 1 1 5,00 0,26 2,50 0,07 0,0050 0,01 0,03 0,35 0,10 
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Espécie K N FA FR DA DR g (m²) DOA DOR IVI IVC 

Aegiphila integrifolia 1 1 5,00 0,26 2,50 0,07 0,0042 0,01 0,03 0,35 0,09 

Pterocarpus rohrii 1 1 5,00 0,26 2,50 0,07 0,0040 0,01 0,02 0,35 0,09 

Citronella gongonha 1 1 5,00 0,26 2,50 0,07 0,0039 0,01 0,02 0,35 0,09 

Ilex paraguariensis 1 1 5,00 0,26 2,50 0,07 0,0032 0,01 0,02 0,34 0,09 

Myrsine laetevirens 1 1 5,00 0,26 2,50 0,07 0,0030 0,01 0,02 0,34 0,08 

Maytenus sp. 1 1 5,00 0,26 2,50 0,07 0,0029 0,01 0,02 0,34 0,08 

Cestrum sp. 1 1 5,00 0,26 2,50 0,07 0,0026 0,01 0,02 0,34 0,08 

Duranta vestita 1 1 5,00 0,26 2,50 0,07 0,0026 0,01 0,02 0,34 0,08 

Sloanea hirsuta 1 1 5,00 0,26 2,50 0,07 0,0023 0,01 0,01 0,34 0,08 

Cordiera concolor 1 1 5,00 0,26 2,50 0,07 0,0018 0,00 0,01 0,33 0,08 

Persea venosa 1 1 5,00 0,26 2,50 0,07 0,0018 0,00 0,01 0,33 0,08 

Xylosma ciliatifolia 1 1 5,00 0,26 2,50 0,07 0,0017 0,00 0,01 0,33 0,08 

Cabralea canjerana 1 1 5,00 0,26 2,50 0,07 0,0016 0,00 0,01 0,33 0,08 

Neomitranthes sp. 1 1 5,00 0,26 2,50 0,07 0,0016 0,00 0,01 0,33 0,08 

Machaerium paraguariense 1 1 5,00 0,26 2,50 0,07 0,0015 0,00 0,01 0,33 0,07 

Total 20 1516 1940,00 100,00 3790,00 100,00 16,5098 41,27 100,00 300,00 200,00 
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A Figura 1 apresenta a estrutura diamétrica para o estágio médio.  

Figura 1: Estrutura diamétrica do estágio médio. 

 

O Quadro 9 apresenta a relação das espécies e as estimativas de volume por hectare, considerando as 
áreas em estágio médio. 

Quadro 9: Volumes por hectare estimados para as espécies em áreas de estágio médio. 

Espécie Nome-popular Nº de 
indivíduos 

Estimativa de Nº de 
Indivíduos (ind./ha) 

Volume 
Total (m³) 

Estimativa de 
Volume (m³/ha) 

Aegiphila integrifolia Gaioleiro 1 2,5 0,0139 0,0347 

Allophylus edulis Chal-Chal 28 70,0 1,0132 2,5331 

Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 2 5,0 0,0569 0,1424 

Annona emarginata Corticeira 10 25,0 0,3223 0,8058 

Araucaria angustifolia Araucária 5 12,5 2,0892 5,2230 

Cabralea canjerana Canjerana 1 2,5 0,0066 0,0164 

Calyptranthes sp. (vazio) 9 22,5 0,2635 0,6587 

Campomanesia guazumifolia Sete-Capotes 5 12,5 0,1531 0,3829 

Campomanesia rhombea Gabiroba 17 42,5 0,7103 1,7758 

Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 41 102,5 1,6979 4,2448 

Casearia decandra Guaçatunga-Branca 13 32,5 0,5591 1,3978 

Casearia obliqua Cambroé 3 7,5 0,0155 0,0387 

Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 62 155,0 1,3489 3,3723 

Cassia sp. (vazio) 4 10,0 0,0138 0,0345 

Cedrela fissilis Cedro 3 7,5 0,5986 1,4965 

Cestrum sp. (vazio) 1 2,5 0,0070 0,0174 

Cinnamodendron dinisii Pimenta 17 42,5 0,3013 0,7532 

Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 14 35,0 2,1048 5,2620 

Citronella gongonha Congonha 1 2,5 0,0116 0,0289 

Citronella paniculata Congonha 2 5,0 0,0433 0,1082 
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Espécie Nome-popular Nº de 
indivíduos 

Estimativa de Nº de 
Indivíduos (ind./ha) 

Volume 
Total (m³) 

Estimativa de 
Volume (m³/ha) 

Clethra scabra Carne-de-Vaca 23 57,5 2,1679 5,4197 

Cordiera concolor (vazio) 1 2,5 0,0043 0,0107 

Cordyline spectabilis Uvarana 37 92,5 0,2805 0,7011 

Croton celtidifolius Pau-de-Sangue 4 10,0 0,2192 0,5481 

Cupania vernalis 
Camboatá-
Vermelho 55 137,5 1,6954 4,2385 

Cyathea corcovadensis Samambaiaçú 3 7,5 0,0860 0,2151 

Drimys angustifolia Casca-de-Anta 3 7,5 0,0857 0,2142 

Duranta vestita Esporão-de-Pomba 1 2,5 0,0093 0,0232 

Eriobotrya japonica Nêspera 13 32,5 0,1144 0,2861 

Erythroxylum myrsinites Cocãozinho 4 10,0 0,2395 0,5989 

Eugenia uniflora Pitangueira 3 7,5 0,2057 0,5142 

Gochnatia polymorpha Cambará-Guaçu 2 5,0 0,3050 0,7625 

Hovenia dulcis Uva-do-Japão 18 45,0 1,3527 3,3818 

Ilex dumosa Congonha-Miúda 1 2,5 0,0440 0,1100 

Ilex paraguariensis Erva-Mate 1 2,5 0,0115 0,0286 

Ilex theezans Caúna 9 22,5 0,1677 0,4193 

Inga vera (vazio) 2 5,0 0,0513 0,1283 

Jacaranda micrantha Carobão 4 10,0 0,2086 0,5216 

Jacaranda puberula Carobinha 77 192,5 2,8319 7,0797 

Lamanonia ternata Guaperê 20 50,0 1,6634 4,1585 

Ligustrum lucidum Ligustro 55 137,5 3,8270 9,5676 

Lithraea brasiliensis Aroeira 27 67,5 3,0526 7,6314 

Lonchocarpus campestris Rabo-de-Bugio 5 12,5 0,2466 0,6165 

Lonchocarpus cultratus Timbó 5 12,5 0,0544 0,1360 

Lonchocarpus muehlbergianus Rabo-de-Bugio 8 20,0 0,1885 0,4713 

Luehea divaricata Açoita-Cavalo 13 32,5 2,8698 7,1746 

Machaerium paraguariense Farinha-Seca 1 2,5 0,0030 0,0076 

Machaerium stipitatum Farinha-Seca 6 15,0 0,3939 0,9847 

Matayba elaeagnoides Camboatá 99 247,5 10,2800 25,6999 

Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 93 232,5 1,5582 3,8955 

Maytenus sp. (vazio) 1 2,5 0,0069 0,0172 

Mimosa scabrella Bracatinga 7 17,5 1,2637 3,1592 

Morta (vazio) 142 355,0 5,2841 13,2102 

Myrceugenia euosma Cambuí 8 20,0 0,0504 0,1261 

Myrceugenia sp. (vazio) 4 10,0 0,0219 0,0547 

Myrcia guianensis Guamirim-Vermelho 5 12,5 0,1299 0,3249 
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Espécie Nome-popular Nº de 
indivíduos 

Estimativa de Nº de 
Indivíduos (ind./ha) 

Volume 
Total (m³) 

Estimativa de 
Volume (m³/ha) 

Myrcia oblongata Cambuí 7 17,5 0,1212 0,3030 

Myrcia palustris Jubuticabão 4 10,0 0,0334 0,0836 

Myrcia pubipetala Guamirim-Araçá 2 5,0 0,0383 0,0957 

Myrcia retorta Guamirim 2 5,0 0,5102 1,2754 

Myrcia sp. Guamirim 6 15,0 0,1282 0,3204 

Myrcia sp. (vazio) 17 42,5 0,7651 1,9127 

Myrcia sp. 2 (vazio) 3 7,5 0,0563 0,1409 

Myrcia sp. 4 (vazio) 2 5,0 0,1083 0,2708 

Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 19 47,5 0,2390 0,5975 

Myrciaria sp. (vazio) 4 10,0 0,0487 0,1218 

Myrsine coriacea Capororoca 23 57,5 1,1403 2,8508 

Myrsine laetevirens Capororoca 1 2,5 0,0091 0,0227 

Myrsine loefgrenii Capororoquinha 1 2,5 0,0217 0,0543 

Myrsine umbellata Capororocão 2 5,0 0,0395 0,0986 

Nectandra lanceolata Canela-Amarela 5 12,5 3,3273 8,3184 

Nectandra megapotamica Canela-Merda 17 42,5 1,8612 4,6531 

Neomitranthes sp. (vazio) 1 2,5 0,0028 0,0070 

NI (vazio) 47 117,5 2,3885 5,9712 

Ocotea nectandrifolia Canela-Branca 1 2,5 0,0430 0,1074 

Ocotea puberula Canela-Sebo 59 147,5 8,1892 20,4730 

Ocotea pulchella Canela-Preta 8 20,0 0,3477 0,8691 

Ocotea sp. (vazio) 1 2,5 0,0924 0,2311 

Ocotea sp. 2 (vazio) 1 2,5 0,3137 0,7844 

Ocotea vaccinioides Canelinha 8 20,0 3,0972 7,7431 

Persea venosa (vazio) 1 2,5 0,0054 0,0134 

Phytolacca dioica Umbú 1 2,5 0,3760 0,9400 

Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 6 15,0 0,1444 0,3611 

Pinus sp. Pínus 12 30,0 4,6287 11,5718 

Piptocarpha angustifolia Vassourão-Branco 1 2,5 0,7019 1,7548 

Piptocarpha axillaris Vassourão-Branco 2 5,0 0,3447 0,8617 

Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 84 210,0 7,0279 17,5697 

Prunus myrtifolia Pessegueiro-Bravo 4 10,0 0,0535 0,1337 

Psidium cattleianum Araçá 2 5,0 0,0138 0,0346 

Psychotria vellosiana Erva-de-Rato-de-
Folhas-Estreitas 

13 32,5 0,2970 0,7426 

Pterocarpus rohrii Pau-Sangue 1 2,5 0,0169 0,0423 

Rhamnus sphaerosperma Fruto-de-Pombo 2 5,0 0,0060 0,0151 



33 

 

 

Espécie Nome-popular Nº de 
indivíduos 

Estimativa de Nº de 
Indivíduos (ind./ha) 

Volume 
Total (m³) 

Estimativa de 
Volume (m³/ha) 

Roupala montana Carvalho 6 15,0 0,5451 1,3627 

Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 52 130,0 2,1934 5,4834 

Sebastiania brasiliensis Branquilho 1 2,5 0,0235 0,0587 

Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 46 115,0 1,3247 3,3118 

Sloanea hirsuta Sapopema 1 2,5 0,0083 0,0207 

Solanum mauritianum Fumo-Bravo 3 7,5 0,1255 0,3139 

Solanum sanctaecatharinae Joá-Manso 4 10,0 0,2088 0,5220 

Solanum sp. (vazio) 4 10,0 0,0219 0,0547 

Solanum sp. 2 (vazio) 2 5,0 0,0565 0,1411 

Syagrus romanzoffiana Jerivá 1 2,5 0,0201 0,0503 

Symplocos sp. (vazio) 1 2,5 0,0209 0,0522 

Symplocos uniflora Congonha-Miúda 5 12,5 0,0947 0,2369 

Tibouchina sellowiana Manacá-de-Minas 2 5,0 0,0123 0,0306 

Vernonanthura discolor Vassourão-Branco 2 5,0 0,6582 1,6456 

Xylosma ciliatifolia Coroa-de-Cristo 1 2,5 0,0050 0,0125 

Zanthoxylum kleinii Juvevê-Branco 9 22,5 1,2051 3,0128 

Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-Cadela 7 17,5 0,1836 0,4590 

Para as áreas em estágio médio, o índice de diversidade de Shannon (H’) calculado foi de 3,687 nats/ind. Quanto 
menor o valor do índice de Shannon, menor o grau de incerteza e, portanto, a diversidade da amostra é baixa. A 
diversidade tende a ser mais alta quanto maior o valor do índice.  

A eqüabilidade de Pielou (J’) calculada foi de 0,787. Este índice é compreendido entre 0 e 1. Quando este valor 
se aproxima de 1, significa que há alta diversidade e que as espécies são teoricamente abundantes entre as 
parcelas (MAGURRAN,1988). 

Já o Índice de Simpson (1-D) é um índice de dominância que reflete a probabilidade de dois indivíduos escolhidos 
ao acaso na comunidade pertencerem à mesma espécie. Este índice varia entre 0 a 1 e quanto mais alto for, maior 
a probabilidade de os indivíduos serem da mesma espécie, ou seja, maior a dominância e menor a diversidade. 
Portanto, neste trabalho demonstra-se que há uma certa dominância de espécies específicas, já que o valor 
adquirido foi de 0,964.  

O Quadro 10 apresenta os valores dos índices calculados. 

Quadro 10: Índices calculados para o estágio médio. 

Índice Valor 

Riqueza (S) 107 

Densidade de espécies (S/m²) 0,027 

Shannon (H' nats/ind.) 3,687 

Simpson (1-D) 0,964 

Pielou (J) 0,787 
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7.4. ANÁLISE FITOSSOCIOLÓGICA DO ESTÁGIO AVANÇADO 

No estágio avançado foram levantadas 15 parcelas, com uma área amostrada de 3.000 m², 889 indivíduos, 94 
espécies, perfazendo uma densidade absoluta de 2.963,33 ind/ha e uma área basal de 53,45 m²/ha. O diâmetro 
médio foi de 12,07 cm. A altura média foi de 8,22 m, conforme apresentado no quadro abaixo. 

Quadro 11: Dados gerais compilados das parcelas situadas em estágio avançado. 

Dados Gerais Valor 

Área amostrada 3.000 

Nº de indivíduos 889 

Nº de espécies 94 

Diâmetro Médio (cm) 12,07 

Altura Total Média (m) 8,22 

Densidade Absoluta (ind/ha) 2.963,33 

Área Basal (m²/ha) 53,45 

A maior Frequência Absoluta (93,33) e Relativa (5,58%) foi observada nas mortas, em seguida temos Podocarpus 
sellowii e Campomanesia xanthocarpa (73,33; 4,38%), em seguida temos as NI (60,00; 3,59%), Matayba 
elaeagnoides e Casearia sylvestris (53,33; 3,19%) e Schinus terebinthifolia e Myrcia sp. (46,67; 2,79%). A 
Frequência expressa o número de ocorrências de uma determinada espécie nas diferentes parcelas alocadas. 

A Densidade Absoluta indica a quantidade de indivíduos por hectare. A Densidade Relativa representa a 
participação da espécie em relação ao número total de indivíduos de todas as espécies. O maior índice de 
Densidade Absoluta e, consequentemente, de Densidade Relativa (280,00 ind/ha e 9,45%) foi verificado para as 
mortas, seguida de Matayba elaeagnoides (233,33 ind/ha e 7,87%), Podocarpus sellowii (196,67 ind/ha e 6,64%), 
além de Araucaria angustifolia (190,00 ind/ha e 6,41%), Cupania vernalis (153,33 ind/ha e 5,17%) e Schinus 
terebinthifolia (126,67 ind/ha e 4,27%). 

A maior Área Basal foi observada em Araucaria angustifolia com 2,1248 m², seguida de Podocarpus sellowii 
(1,5751 m²), Matayba elaeagnoides (1,4263 m²), Nectandra megapotamica (1,2609 m²) e as mortas (0,9074 m²). 

A Dominância Absoluta e relativa expressa a influência de cada espécie na comunidade por meio de sua biomassa. 
A espécie Araucaria angustifolia foi a que apresentou o maior valor de Dominância Relativa com 13,25%, seguida 
de Podocarpus sellowii (9,82%), Matayba elaeagnoides (8,89%), Nectandra megapotamica (7,86%) e as mortas 
(5,66%). 

As espécies que apresentaram o maior índice de valor de importância, isto é, a importância da espécie dentro do 
ambiente em que se encontra foram Araucaria angustifolia (21,26), seguida de Podocarpus sellowii (20,84), as 
mortas (20,68), Matayba elaeagnoides (19,96) e Nectandra megapotamica (12,10). 

Também foi calculado o índice de valor de cobertura, isto é, o espaço na floresta ocupada pela espécie. A espécie 
Araucaria angustifolia foi a que apresentou o maior valor (19,66), seguida de Matayba elaeagnoides (16,77), 
Podocarpus sellowii (16,46), as mortas (15,11) e Nectandra megapotamica (10,11). 

Os resultados do levantamento fitossociológico são apresentados no Quadro 12. 
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Quadro 12: Parâmetros fitossociológicos do estádio avançado nas áreas de supressão da ADA do Contorno Norte de Curitiba. Legenda: K = número de parcelas em que a espécie 
foi encontrada; N = número total de indivíduos, FA = frequência absoluta, FR = frequência relativa (%), DA= densidade absoluta (ind/ha), DR = densidade relativa (%), g = área basal 

da espécie (m²), DOA = dominância absoluta, DOR = dominância relativa (%), IVI = índice de valor de importância, IVC = índice de valor de cobertura; * indica que a espécie é 
exótica. 

Espécie K N FA FR DA DR g (m²) DOA DOR IVI IVC 

Araucaria angustifolia 4 57 26,67 1,59 190,00 6,41 2,1248 7,08 13,25 21,26 19,66 

Podocarpus sellowii 11 59 73,33 4,38 196,67 6,64 1,5751 5,25 9,82 20,84 16,46 

Morta 14 84 93,33 5,58 280,00 9,45 0,9074 3,02 5,66 20,68 15,11 

Matayba elaeagnoides 8 70 53,33 3,19 233,33 7,87 1,4263 4,75 8,89 19,96 16,77 

Nectandra megapotamica 5 20 33,33 1,99 66,67 2,25 1,2609 4,20 7,86 12,10 10,11 

Schinus terebinthifolia 7 38 46,67 2,79 126,67 4,27 0,3362 1,12 2,10 9,16 6,37 

NI 9 33 60,00 3,59 110,00 3,71 0,2783 0,93 1,74 9,03 5,45 

Cupania vernalis 4 46 26,67 1,59 153,33 5,17 0,3118 1,04 1,94 8,71 7,12 

Myrcia sp. 7 26 46,67 2,79 86,67 2,92 0,4591 1,53 2,86 8,58 5,79 

Lithraea brasiliensis 6 25 40,00 2,39 83,33 2,81 0,4579 1,53 2,86 8,06 5,67 

Campomanesia xanthocarpa 11 19 73,33 4,38 63,33 2,14 0,2386 0,80 1,49 8,01 3,62 

Sebastiania commersoniana 5 30 33,33 1,99 100,00 3,37 0,2237 0,75 1,40 6,76 4,77 

Casearia decandra 8 13 53,33 3,19 43,33 1,46 0,2049 0,68 1,28 5,93 2,74 

Maytenus evonymoides 5 25 33,33 1,99 83,33 2,81 0,1633 0,54 1,02 5,82 3,83 

Clethra scabra 4 20 26,67 1,59 66,67 2,25 0,3081 1,03 1,92 5,76 4,17 

Cordyline spectabilis 5 24 33,33 1,99 80,00 2,70 0,1643 0,55 1,02 5,72 3,72 

Jacaranda puberula 4 15 26,67 1,59 50,00 1,69 0,3504 1,17 2,19 5,47 3,87 

Pinus sp. 1 2 6,67 0,40 6,67 0,22 0,7732 2,58 4,82 5,44 5,05 

Ocotea pulchella 3 19 20,00 1,20 63,33 2,14 0,3152 1,05 1,97 5,30 4,10 

Pimenta pseudocaryophyllus 4 20 26,67 1,59 66,67 2,25 0,1162 0,39 0,72 4,57 2,97 

Cinnamomum sellowianum 2 10 13,33 0,80 33,33 1,12 0,3897 1,30 2,43 4,35 3,56 
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Espécie K N FA FR DA DR g (m²) DOA DOR IVI IVC 

Allophylus guaraniticus 4 17 26,67 1,59 56,67 1,91 0,0743 0,25 0,46 3,97 2,38 

Nectandra lanceolata 2 4 13,33 0,80 13,33 0,45 0,4275 1,43 2,67 3,91 3,12 

Ocotea puberula 4 7 26,67 1,59 23,33 0,79 0,1897 0,63 1,18 3,56 1,97 

Allophylus edulis 4 13 26,67 1,59 43,33 1,46 0,0739 0,25 0,46 3,52 1,92 

Ocotea sp. 2 7 13,33 0,80 23,33 0,79 0,3043 1,01 1,90 3,48 2,69 

Myrsine coriacea 4 9 26,67 1,59 30,00 1,01 0,1131 0,38 0,71 3,31 1,72 

Hovenia dulcis * 4 10 26,67 1,59 33,33 1,12 0,0882 0,29 0,55 3,27 1,68 

Cinnamodendron dinisii 4 8 26,67 1,59 26,67 0,90 0,1217 0,41 0,76 3,25 1,66 

Ligustrum lucidum * 4 9 26,67 1,59 30,00 1,01 0,0490 0,16 0,31 2,91 1,32 

Eugenia sp. 2 7 13,33 0,80 23,33 0,79 0,1851 0,62 1,15 2,74 1,94 

Myrceugenia sp. 3 11 20,00 1,20 36,67 1,24 0,0318 0,11 0,20 2,63 1,44 

Lamanonia ternata 2 5 13,33 0,80 16,67 0,56 0,1884 0,63 1,17 2,53 1,74 

Ilex theezans 4 6 26,67 1,59 20,00 0,67 0,0258 0,09 0,16 2,43 0,84 

Casearia sylvestris 4 6 26,67 1,59 20,00 0,67 0,0254 0,08 0,16 2,43 0,83 

Ocotea porosa 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,2465 0,82 1,54 2,05 1,65 

Roupala montana 3 3 20,00 1,20 10,00 0,34 0,0754 0,25 0,47 2,00 0,81 

Myrsine laetevirens 2 7 13,33 0,80 23,33 0,79 0,0350 0,12 0,22 1,80 1,01 

Lonchocarpus campestris 3 4 20,00 1,20 13,33 0,45 0,0197 0,07 0,12 1,77 0,57 

Myrciaria sp. 1 2 6,67 0,40 6,67 0,22 0,1366 0,46 0,85 1,48 1,08 

Zanthoxylum kleinii 1 2 6,67 0,40 6,67 0,22 0,1346803 0,45 0,84 1,46 1,06 

Piptocarpha axillaris 2 4 13,33 0,80 13,33 0,45 0,0332 0,11 0,21 1,45 0,66 

Chrysophyllum inornatum 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,1494 0,50 0,93 1,44 1,04 

Sorocea bonplandii 2 3 13,33 0,80 10,00 0,34 0,042469 0,14 0,26 1,40 0,60 

Annona emarginata 2 4 13,33 0,80 13,33 0,45 0,0136 0,05 0,09 1,33 0,54 
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Espécie K N FA FR DA DR g (m²) DOA DOR IVI IVC 

Pterocarpus rohrii 2 3 13,33 0,80 10,00 0,34 0,0199 0,07 0,12 1,26 0,46 

Persea willdenovii 2 2 13,33 0,80 6,67 0,22 0,0312 0,10 0,19 1,22 0,42 

Calyptranthes sp. 1 6 6,67 0,40 20,00 0,67 0,0226 0,08 0,14 1,21 0,82 

Citronella paniculata 2 2 13,33 0,80 6,67 0,22 0,0300 0,10 0,19 1,21 0,41 

Symplocos uniflora 2 3 13,33 0,80 10,00 0,34 0,0093918 0,03 0,06 1,19 0,40 

Sloanea hirsuta 2 2 13,33 0,80 6,67 0,22 0,0134481 0,04 0,08 1,11 0,31 

Gochnatia polymorpha 1 3 6,67 0,40 10,00 0,34 0,0588 0,20 0,37 1,10 0,70 

Chrysophyllum marginatum 2 2 13,33 0,80 6,67 0,22 0,0127 0,04 0,08 1,10 0,30 

Dicksonia sellowiana 1 2 6,67 0,40 6,67 0,22 0,0758 0,25 0,47 1,10 0,70 

Myrcia guianensis 2 2 13,33 0,80 6,67 0,22 0,0105 0,03 0,07 1,09 0,29 

Ilex paraguariensis 1 5 6,67 0,40 16,67 0,56 0,0169 0,06 0,11 1,07 0,67 

Solanum sp. 2 2 13,33 0,80 6,67 0,22 0,0037261 0,01 0,02 1,05 0,25 

Machaerium stipitatum 2 2 13,33 0,80 6,67 0,22 0,0030 0,01 0,02 1,04 0,24 

Vernonanthura discolor 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0844209 0,28 0,53 1,04 0,64 

Myrcia splendens 1 4 6,67 0,40 13,33 0,45 0,0292 0,10 0,18 1,03 0,63 

Casearia obliqua 1 2 6,67 0,40 6,67 0,22 0,0414 0,14 0,26 0,88 0,48 

Neomitranthes sp. 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0535 0,18 0,33 0,84 0,45 

Myrceugeia sp. 1 3 6,67 0,40 10,00 0,34 0,0111 0,04 0,07 0,81 0,41 

Erythroxylum sp. 1 3 6,67 0,40 10,00 0,34 0,0104 0,03 0,06 0,80 0,40 

Laplacea fruticosa 1 3 6,67 0,40 10,00 0,34 0,0042 0,01 0,03 0,76 0,36 

Cedrela fissilis 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0390 0,13 0,24 0,75 0,36 

Myrcia hatschbachii 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0390 0,13 0,24 0,75 0,36 

Aspidosperma australe 1 2 6,67 0,40 6,67 0,22 0,0175 0,06 0,11 0,73 0,33 

Myrcia multiflora 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0306 0,10 0,19 0,70 0,30 
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Espécie K N FA FR DA DR g (m²) DOA DOR IVI IVC 

Ocotea nectandrifolia 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0277 0,09 0,17 0,68 0,29 

Erythroxylum myrsinites 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0215 0,07 0,13 0,65 0,25 

Cordia silvestris 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0180 0,06 0,11 0,62 0,22 

Drimys angustifolia 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0180 0,06 0,11 0,62 0,22 

Lafoensia vandelliana 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0154 0,05 0,10 0,61 0,21 

Lonchocarpus cultratus 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0121 0,04 0,08 0,59 0,19 

Myrcia cf. hatschbachii 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0092 0,03 0,06 0,57 0,17 

Alsophila setosa 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0087 0,03 0,05 0,56 0,17 

Zanthoxylum rhoifolium 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0081485 0,03 0,05 0,56 0,16 

Rhamnus sphaerosperma 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0067 0,02 0,04 0,55 0,15 

Eugenia sp. 2 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0062 0,02 0,04 0,55 0,15 

Myrcia brasiliensis 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0058 0,02 0,04 0,55 0,15 

Cestrum sp. 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0046 0,02 0,03 0,54 0,14 

Myrcia sp. 2 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0046 0,02 0,03 0,54 0,14 

Cabralea canjerana 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0039 0,01 0,02 0,53 0,14 

Solanum sanctaecatharinae 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0036783 0,01 0,02 0,53 0,14 

Psychotria vellosiana 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0035 0,01 0,02 0,53 0,13 

Eugenia uniflora 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0032 0,01 0,02 0,53 0,13 

Myrcia palustris 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0032 0,01 0,02 0,53 0,13 

Prunus myrtifolia 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0032 0,01 0,02 0,53 0,13 

Cordiera concolor 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0023 0,01 0,01 0,53 0,13 

Eriobotrya japonica * 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0023 0,01 0,01 0,53 0,13 

Daphnopsis fasciculata 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0018 0,01 0,01 0,52 0,12 

Psidium cattleianum 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0018 0,01 0,01 0,52 0,12 
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Espécie K N FA FR DA DR g (m²) DOA DOR IVI IVC 

Myrsine umbellata 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0016 0,01 0,01 0,52 0,12 

Sebastiania brasiliensis 1 1 6,67 0,40 3,33 0,11 0,0012 0,00 0,01 0,52 0,12 

Total 15 889 1673,33 100,00 2963,33 100,00 16,0362 53,45 100,00 300,00 200,00 
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A Figura 2 apresenta a estrutura diamétrica para o estágio avançado.  

Figura 2: Estrutura diamétrica do estágio avançado. 

 

O quadro abaixo apresenta a relação das espécies e as estimativas de volume por hectare, considerando as áreas 
em estágio avançado. 

Quadro 13: Volumes por hectare estimados para as espécies em áreas de estágio avançado. 

Espécie Nome-popular Nº de 
indivíduos 

Estimativa de Nº de 
Indivíduos (ind./ha) 

Volume 
Total (m³) 

Estimativa de 
Volume (m³/ha) 

Allophylus edulis Chal-Chal 13 43,3 0,2994 0,9981 

Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 17 56,7 0,2767 0,9223 

Alsophila setosa Xaxim-de-Espinho 1 3,3 0,0156 0,0520 

Annona emarginata Corticeira 4 13,3 0,0504 0,1680 

Araucaria angustifolia Araucária 57 190,0 19,8170 66,0568 

Aspidosperma australe Peroba 2 6,7 0,1192 0,3975 

Cabralea canjerana Canjerana 1 3,3 0,0162 0,0539 

Calyptranthes sp. (vazio) 6 20,0 0,0882 0,2941 

Campomanesia 
xanthocarpa 

Gabiroba 19 63,3 1,4824 4,9414 

Casearia decandra Guaçatunga-Branca 13 43,3 1,5127 5,0425 

Casearia obliqua Cambroé 2 6,7 0,3477 1,1591 

Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 6 20,0 0,1099 0,3662 

Cedrela fissilis Cedro 1 3,3 0,2807 0,9358 

Cestrum sp. (vazio) 1 3,3 0,0220 0,0733 

Chrysophyllum inornatum Aleixo 1 3,3 1,4338 4,7793 

Chrysophyllum marginatum Guatambu-de-Leite 2 6,7 0,0568 0,1893 

Cinnamodendron dinisii Pimenta 8 26,7 0,5728 1,9093 

Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 10 33,3 3,0413 10,1378 

Citronella paniculata Congonha 2 6,7 0,2042 0,6807 
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Espécie Nome-popular Nº de 
indivíduos 

Estimativa de Nº de 
Indivíduos (ind./ha) 

Volume 
Total (m³) 

Estimativa de 
Volume (m³/ha) 

Clethra scabra Carne-de-Vaca 20 66,7 2,2156 7,3855 

Cordia silvestris Louro-Branco 1 3,3 0,1508 0,5027 

Cordiera concolor (vazio) 1 3,3 0,0062 0,0207 

Cordyline spectabilis Uvarana 24 80,0 0,4694 1,5647 

Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 46 153,3 1,8488 6,1628 

Daphnopsis fasciculata Embira-Miúda 1 3,3 0,0043 0,0143 

Dicksonia sellowiana Xaxim 2 6,7 0,0755 0,2516 

Drimys angustifolia Casca-de-Anta 1 3,3 0,0970 0,3232 

Eriobotrya japonica Nêspera 1 3,3 0,0076 0,0253 

Erythroxylum myrsinites Cocãozinho 1 3,3 0,1549 0,5164 

Erythroxylum sp. (vazio) 3 10,0 0,0514 0,1712 

Eugenia sp. (vazio) 7 23,3 1,3808 4,6027 

Eugenia sp. 2 (vazio) 1 3,3 0,0243 0,0811 

Eugenia uniflora Pitangueira 1 3,3 0,0134 0,0446 

Gochnatia polymorpha Cambará-Guaçu 3 10,0 0,3003 1,0011 

Hovenia dulcis Uva-do-Japão 10 33,3 0,5074 1,6913 

Ilex paraguariensis Erva-Mate 5 16,7 0,0853 0,2845 

Ilex theezans Caúna 6 20,0 0,1243 0,4142 

Jacaranda puberula Carobinha 15 50,0 2,5174 8,3915 

Lafoensia vandelliana Dedaleiro 1 3,3 0,1109 0,3697 

Lamanonia ternata Guaperê 5 16,7 1,4144 4,7146 

Laplacea fruticosa Santa-rita 3 10,0 0,0108 0,0360 

Ligustrum lucidum Ligustro 9 30,0 0,2160 0,7202 

Lithraea brasiliensis Aroeira 25 83,3 3,2369 10,7897 

Lonchocarpus campestris Rabo-de-Bugio 4 13,3 0,0766 0,2553 

Lonchocarpus cultratus Timbó 1 3,3 0,0508 0,1694 

Machaerium stipitatum Farinha-Seca 2 6,7 0,0090 0,0301 

Matayba elaeagnoides Camboatá 70 233,3 10,4261 34,7537 

Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 25 83,3 0,7367 2,4556 

Morta (vazio) 84 280,0 3,9493 13,1643 

Myrceugeia sp. (vazio) 3 10,0 0,0319 0,1063 

Myrceugenia sp. (vazio) 11 36,7 0,1004 0,3347 

Myrcia brasiliensis Guamirim 1 3,3 0,0209 0,0696 

Myrcia cf. hatschbachii (vazio) 1 3,3 0,0386 0,1288 

Myrcia guianensis Guamirim-Vermelho 2 6,7 0,0464 0,1548 

Myrcia hatschbachii Caingá 1 3,3 0,1872 0,6239 
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Espécie Nome-popular Nº de 
indivíduos 

Estimativa de Nº de 
Indivíduos (ind./ha) 

Volume 
Total (m³) 

Estimativa de 
Volume (m³/ha) 

Myrcia multiflora Guamirim 1 3,3 0,2202 0,7341 

Myrcia palustris Jubuticabão 1 3,3 0,0105 0,0350 

Myrcia sp. Guamirim 7 23,3 0,2622 0,8741 

Myrcia sp. (vazio) 19 63,3 2,9957 9,9858 

Myrcia sp. 2 (vazio) 1 3,3 0,0220 0,0733 

Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 4 13,3 0,1558 0,5194 

Myrciaria sp. (vazio) 2 6,7 0,7865 2,6218 

Myrsine coriacea Capororoca 9 30,0 0,6900 2,3001 

Myrsine laetevirens Capororoca 7 23,3 0,1539 0,5129 

Myrsine umbellata Capororocão 1 3,3 0,0061 0,0203 

Nectandra lanceolata Canela-Amarela 4 13,3 3,7634 12,5446 

Nectandra megapotamica Canela-Merda 20 66,7 11,4920 38,3066 

Neomitranthes sp. (vazio) 1 3,3 0,3852 1,2841 

NI (vazio) 33 110,0 1,5611 5,2037 

Ocotea nectandrifolia Canela-Branca 1 3,3 0,2493 0,8310 

Ocotea porosa Canela-Imbúia 1 3,3 2,3663 7,8877 

Ocotea puberula Canela-Sebo 7 23,3 1,5543 5,1811 

Ocotea pulchella Canela-Preta 19 63,3 2,5439 8,4797 

Ocotea sp. (vazio) 7 23,3 2,6813 8,9377 

Persea willdenovii (vazio) 2 6,7 0,2188 0,7294 

Pimenta 
pseudocaryophyllus 

Louro-Cravo 20 66,7 0,5665 1,8883 

Pinus sp. Pínus 2 6,7 10,1721 33,9069 

Piptocarpha axillaris Vassourão-Branco 4 13,3 0,1906 0,6354 

Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 59 196,7 11,3271 37,7571 

Prunus myrtifolia Pessegueiro-Bravo 1 3,3 0,0134 0,0446 

Psidium cattleianum Araçá 1 3,3 0,0064 0,0215 

Psychotria vellosiana 
Erva-de-Rato-de-Folhas-
Estreitas 

1 3,3 0,0147 0,0491 

Pterocarpus rohrii Pau-Sangue 3 10,0 0,1032 0,3439 

Rhamnus sphaerosperma Fruto-de-Pombo 1 3,3 0,0281 0,0937 

Roupala montana Carvalho 3 10,0 0,4009 1,3363 

Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 38 126,7 1,5810 5,2700 

Sebastiania brasiliensis Branquilho 1 3,3 0,0030 0,0099 

Sebastiania 
commersoniana Sarandi-Leiteiro 30 100,0 1,0652 3,5507 

Sloanea hirsuta Sapopema 2 6,7 0,0758 0,2528 
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Espécie Nome-popular Nº de 
indivíduos 

Estimativa de Nº de 
Indivíduos (ind./ha) 

Volume 
Total (m³) 

Estimativa de 
Volume (m³/ha) 

Solanum sanctaecatharinae (vazio) 1 3,3 0,0199 0,0662 

Solanum sp. (vazio) 2 6,7 0,0143 0,0478 

Sorocea bonplandii Cincho 3 10,0 0,2321 0,7736 

Symplocos uniflora Congonha-Miúda 3 10,0 0,0336 0,1121 

Vernonanthura discolor Vassourão-Branco 1 3,3 0,7598 2,5326 

Zanthoxylum kleinii Juvevê-Branco 2 6,7 1,2929 4,3098 

Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-Cadela 1 3,3 0,0538 0,1793 

Para as áreas em estágio avançado, o índice de diversidade de Shannon (H’) calculado foi de 3,641 nats/ind. 
Quanto menor o valor do índice de Shannon, menor o grau de incerteza e, portanto, a diversidade da amostra é 
baixa. A diversidade tende a ser mais alta quanto maior o valor do índice.  

A eqüabilidade de Pielou (J’) calculada foi de 0,800. Este índice é compreendido entre 0 e 1. Quando este valor 
se aproxima de 1, significa que há alta diversidade e que as espécies são teoricamente abundantes entre as 
parcelas (MAGURRAN,1988). 

Já o Índice de Simpson (1-D) é um índice de dominância que reflete a probabilidade de dois indivíduos escolhidos 
ao acaso na comunidade pertencerem à mesma espécie. Este índice varia entre 0 a 1 e quanto mais alto for, maior 
a probabilidade de os indivíduos serem da mesma espécie, ou seja, maior a dominância e menor a diversidade. 
Portanto, neste trabalho demonstra-se que há uma certa dominância de espécies específicas, já que o valor 
adquirido foi de 0,961.  

O Quadro 14 apresenta os valores dos índices calculados. 

Quadro 14: Índices calculados para o estágio médio. 

Índice Valor 

Riqueza (S) 94 

Densidade de espécies (S/m²) 0,031 

Shannon (H' nats/ind.) 3,641 

Simpson (1-D) 0,961 

Pielou (J) 0,800 

7.5. INDIVÍDUOS MORTOS 

Foram encontrados 226 indivíduos mortos. O Quadro 15 apresenta os dados de todos os indivíduos mortos 
registrados nas parcelas instaladas na ADA. 

Quadro 15: Dados dos indivíduos mortos encontrados nas parcelas levantadas na ADA. 

Id do indivíduo Parcela Espécie DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

508 2 Morta 4,0 3 0,0012 0,0022 

509 2 Morta 21,3 5 0,0357 0,1072 

516 2 Morta 10,8 2,5 0,0092 0,0138 

522 2 Morta 5,9 4 0,0027 0,0065 

528 2 Morta 14,6 7 0,0168 0,0707 
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Id do indivíduo Parcela Espécie DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

529 2 Morta 10,2 5 0,0081 0,0244 

532 2 Morta 4,5 6 0,0016 0,0056 

533 2 Morta 4,5 5 0,0016 0,0047 

538 2 Morta 4,1 4 0,0013 0,0032 

540 2 Morta 15,0 7 0,0176 0,0738 

550 2 Morta 6,7 5 0,0035 0,0105 

574 2 Morta 5,1 5 0,0020 0,0061 

584 3 Morta 16,9 6 0,0224 0,0805 

585 3 Morta 16,6 5 0,0215 0,0646 

595 3 Morta 29,6 5 0,0688 0,2065 

596 3 Morta 9,2 5,5 0,0067 0,0221 

598 3 Morta 8,9 10 0,0062 0,0374 

611 3 Morta 4,5 3 0,0016 0,0028 

623 3 Morta 4,5 4 0,0016 0,0037 

941 7 Morta 13,1 5 0,0134 0,0401 

949 8 Morta 4,3 3 0,0015 0,0026 

951 8 Morta 10,2 5 0,0081 0,0244 

952 8 Morta 10,3 5 0,0084 0,0252 

953 8 Morta 14,0 5 0,0154 0,0462 

954 8 Morta 10,8 5 0,0092 0,0276 

955 8 Morta 10,3 5 0,0084 0,0252 

956 8 Morta 13,1 5 0,0134 0,0401 

957 8 Morta 8,6 6 0,0058 0,0209 

958 8 Morta 16,1 6 0,0203 0,0731 

959 8 Morta 18,1 10 0,0259 0,1551 

996 8 Morta 9,9 9 0,0076 0,0413 

1000 8 Morta 8,0 8 0,0050 0,0239 

1008 8 Morta 4,3 3,5 0,0015 0,0030 

1009 8 Morta 9,9 8 0,0076 0,0367 

1012 8 Morta 16,6 8 0,0215 0,1033 

1016 8 Morta 5,1 7 0,0020 0,0086 

1021 8 Morta 4,5 4 0,0016 0,0037 

1249 10 Morta 28,6 9 0,0645 0,3481 

1269 10 Morta 10,8 4 0,0092 0,0221 

1271 10 Morta 9,5 5 0,0072 0,0215 

1272 10 Morta 6,7 3 0,0035 0,0063 

1273 10 Morta 11,5 5 0,0103 0,0309 
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Id do indivíduo Parcela Espécie DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

1274 10 Morta 8,9 5 0,0062 0,0187 

1275 10 Morta 9,2 5 0,0067 0,0201 

1280 10 Morta 7,0 6 0,0039 0,0139 

1291 10 Morta 10,8 7 0,0092 0,0386 

1292 10 Morta 8,6 7 0,0058 0,0244 

1293 10 Morta 14,3 7 0,0161 0,0677 

1306 10 Morta 12,4 5 0,0121 0,0363 

1307 10 Morta 9,9 7 0,0076 0,0321 

1308 10 Morta 14,6 10 0,0168 0,1010 

1309 10 Morta 11,1 7 0,0097 0,0409 

1656 16 Morta 7,0 7 0,0039 0,0162 

1672 16 Morta 4,1 3 0,0013 0,0024 

1687 16 Morta 6,7 4 0,0035 0,0084 

1689 16 Morta 5,1 5 0,0020 0,0061 

1701 16 Morta 7,6 3 0,0046 0,0083 

1709 16 Morta 7,6 6 0,0046 0,0165 

1710 16 Morta 24,8 9 0,0484 0,2614 

1720 16 Morta 4,1 4 0,0013 0,0032 

1752 18 Morta 10,0 7 0,0079 0,0332 

1782 18 Morta 5,9 7 0,0027 0,0114 

1816 18 Morta 5,1 5 0,0020 0,0061 

1825 18 Morta 4,1 3 0,0013 0,0024 

1828 18 Morta 4,1 4 0,0013 0,0032 

1831 18 Morta 4,1 5 0,0013 0,0040 

1845 18 Morta 17,8 12 0,0250 0,1797 

1846 18 Morta 4,8 4 0,0018 0,0043 

1860 19 Morta 6,0 6,5 0,0029 0,0112 

1863 19 Morta 7,3 3 0,0042 0,0076 

1870 19 Morta 8,6 6 0,0058 0,0209 

1871 19 Morta 9,9 6 0,0076 0,0275 

2252 23 Morta 30,2 4 0,0718 0,1724 

2259 23 Morta 5,4 4 0,0023 0,0055 

2395 25 Morta 10,8 4 0,0092 0,0221 

2396 25 Morta 6,0 3 0,0029 0,0052 

2431 25 Morta 4,1 4 0,0013 0,0032 

2439 25 Morta 6,2 5 0,0030 0,0091 

2440 25 Morta 4,9 4 0,0019 0,0046 
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Id do indivíduo Parcela Espécie DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

2441 25 Morta 4,8 4 0,0018 0,0043 

2447 25 Morta 7,3 4 0,0042 0,0101 

2450 25 Morta 6,0 3 0,0029 0,0052 

2455 25 Morta 4,9 5 0,0019 0,0057 

2456 25 Morta 5,4 5 0,0023 0,0069 

2622 28 Morta 9,5 6 0,0072 0,0258 

2628 28 Morta 11,1 6 0,0097 0,0351 

2629 28 Morta 14,0 6,5 0,0154 0,0601 

2644 28 Morta 17,2 7,5 0,0232 0,1044 

2655 28 Morta 13,1 6 0,0134 0,0482 

2666 28 Morta 17,8 2 0,0250 0,0299 

2670 28 Morta 7,0 5 0,0039 0,0116 

2674 28 Morta 15,0 4 0,0176 0,0422 

2679 28 Morta 21,6 8 0,0368 0,1766 

2684 29 Morta 5,7 3 0,0026 0,0046 

2765 30 Morta 4,9 2 0,0019 0,0023 

2770 30 Morta 4,8 2 0,0018 0,0021 

2817 31 Morta 6,5 3,5 0,0033 0,0070 

2823 31 Morta 14,0 6 0,0154 0,0555 

2858 32 Morta 18,8 12 0,0277 0,1994 

2859 32 Morta 8,6 7 0,0058 0,0244 

2868 32 Morta 11,1 2 0,0097 0,0117 

2874 32 Morta 26,1 14 0,0535 0,4495 

2876 32 Morta 10,8 3 0,0092 0,0166 

2891 32 Morta 6,4 6 0,0032 0,0115 

2922 32 Morta 6,0 5,5 0,0029 0,0095 

2923 32 Morta 8,9 5 0,0062 0,0187 

2943 33 Morta 7,6 6 0,0046 0,0165 

2945 33 Morta 15,6 10 0,0191 0,1146 

2954 33 Morta 6,5 5 0,0033 0,0100 

2972 33 Morta 9,9 8 0,0076 0,0367 

2994 33 Morta 15,3 6 0,0183 0,0660 

3013 33 Morta 4,5 2,5 0,0016 0,0023 

3143 35 Morta 12,1 8 0,0115 0,0552 

3154 35 Morta 14,3 2 0,0161 0,0193 

3155 35 Morta 12,4 4 0,0121 0,0290 

3172 35 Morta 4,5 4,5 0,0016 0,0042 
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Id do indivíduo Parcela Espécie DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

3183 35 Morta 8,1 3,5 0,0052 0,0109 

3185 35 Morta 5,4 3 0,0023 0,0041 

3186 35 Morta 4,3 3 0,0015 0,0026 

3187 35 Morta 4,3 3 0,0015 0,0026 

3188 35 Morta 4,5 4 0,0016 0,0037 

3198 35 Morta 9,1 5 0,0065 0,0194 

3219 35 Morta 4,1 4 0,0013 0,0032 

3241 35 Morta 7,2 3 0,0040 0,0073 

3243 35 Morta 6,5 6 0,0033 0,0120 

3257 36 Morta 7,3 3 0,0042 0,0076 

3258 36 Morta 9,2 4 0,0067 0,0161 

3259 36 Morta 7,0 3 0,0039 0,0069 

3266 36 Morta 5,3 4,5 0,0022 0,0058 

3267 36 Morta 8,0 6,5 0,0050 0,0194 

3270 36 Morta 8,9 6 0,0062 0,0225 

3272 36 Morta 7,6 9 0,0046 0,0248 

3304 36 Morta 12,1 4,5 0,0115 0,0310 

3310 36 Morta 4,1 4 0,0013 0,0032 

3313 36 Morta 12,4 10 0,0121 0,0726 

3320 36 Morta 6,7 5,5 0,0035 0,0116 

3328 36 Morta 11,3 5,5 0,0100 0,0331 

3331 36 Morta 8,0 5 0,0050 0,0149 

3363 37 Morta 4,0 3 0,0012 0,0022 

3368 37 Morta 10,8 2 0,0092 0,0110 

3377 37 Morta 6,2 4,5 0,0030 0,0082 

3378 37 Morta 4,8 3 0,0018 0,0032 

3385 37 Morta 5,3 5 0,0022 0,0065 

3411 37 Morta 4,3 3 0,0015 0,0026 

3416 37 Morta 4,8 3 0,0018 0,0032 

3446 38 Morta 16,9 7 0,0224 0,0939 

3447 38 Morta 15,9 8 0,0199 0,0955 

3448 38 Morta 11,1 7 0,0097 0,0409 

3449 38 Morta 7,5 7 0,0044 0,0185 

3456 38 Morta 10,5 12,5 0,0087 0,0650 

3457 38 Morta 6,7 3,5 0,0035 0,0074 

3483 38 Morta 22,3 7 0,0390 0,1638 

3497 38 Morta 9,2 6 0,0067 0,0241 
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Id do indivíduo Parcela Espécie DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

3498 38 Morta 16,6 6 0,0215 0,0775 

3499 38 Morta 16,1 6 0,0203 0,0731 

3510 38 Morta 6,4 7 0,0032 0,0134 

3515 38 Morta 12,7 3 0,0127 0,0229 

3519 38 Morta 10,8 3 0,0092 0,0166 

3540 39 Morta 15,9 7 0,0199 0,0836 

3546 39 Morta 33,7 2 0,0894 0,1073 

3689 41 Morta 13,1 12 0,0134 0,0963 

3696 41 Morta 6,7 5 0,0035 0,0105 

3702 41 Morta 4,1 2 0,0013 0,0016 

3711 41 Morta 5,4 4 0,0023 0,0055 

3719 42 Morta 5,1 5 0,0020 0,0061 

3724 42 Morta 4,8 3 0,0018 0,0032 

3727 42 Morta 17,8 8 0,0250 0,1198 

3728 42 Morta 7,0 4 0,0039 0,0092 

3732 42 Morta 8,0 5 0,0050 0,0149 

3735 42 Morta 7,5 5 0,0044 0,0132 

3736 42 Morta 7,3 8 0,0042 0,0202 

3743 42 Morta 6,7 3 0,0035 0,0063 

3761 42 Morta 10,5 6 0,0087 0,0312 

3789 42 Morta 10,7 9 0,0089 0,0482 

3790 42 Morta 10,8 9 0,0092 0,0497 

3791 42 Morta 13,7 2 0,0147 0,0177 

3883 44 Morta 25,5 8 0,0509 0,2445 

3894 44 Morta 32,5 8 0,0828 0,3974 

3898 44 Morta 12,6 8 0,0124 0,0596 

3910 44 Morta 19,9 10 0,0311 0,1865 

3912 44 Morta 7,2 5 0,0040 0,0121 

3922 44 Morta 9,4 8 0,0069 0,0332 

3928 45 Morta 19,9 7 0,0311 0,1306 

3931 45 Morta 7,6 2 0,0046 0,0055 

3950 45 Morta 4,8 3,5 0,0018 0,0038 

3960 45 Morta 6,7 2 0,0035 0,0042 

3968 45 Morta 6,7 2,5 0,0035 0,0053 

4009 46 Morta 8,3 4 0,0054 0,0129 

4022 46 Morta 5,1 4 0,0020 0,0049 

4038 46 Morta 4,1 4 0,0013 0,0032 
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Id do indivíduo Parcela Espécie DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

4045 46 Morta 5,3 6 0,0022 0,0078 

4175 48 Morta 5,7 3 0,0026 0,0046 

4191 48 Morta 5,1 4 0,0020 0,0049 

4193 48 Morta 4,3 3 0,0015 0,0026 

4269 50 Morta 10,8 4 0,0092 0,0221 

4278 50 Morta 11,1 8 0,0097 0,0468 

4284 50 Morta 4,8 3 0,0018 0,0032 

4291 50 Morta 7,3 7 0,0042 0,0177 

4315 51 Morta 4,8 2 0,0018 0,0021 

4324 51 Morta 11,1 5,5 0,0097 0,0322 

4353 51 Morta 7,0 3 0,0039 0,0069 

4429 53 Morta 23,6 8 0,0436 0,2092 

4430 53 Morta 15,0 7 0,0176 0,0738 

4439 53 Morta 9,5 4 0,0072 0,0172 

4441 53 Morta 22,6 9 0,0401 0,2166 

4459 53 Morta 4,6 3 0,0017 0,0030 

4495 54 Morta 5,1 4 0,0020 0,0049 

4508 54 Morta 6,4 8 0,0032 0,0153 

4515 54 Morta 10,0 5 0,0079 0,0237 

4520 54 Morta 6,0 3,5 0,0029 0,0060 

4548 54 Morta 4,8 4 0,0018 0,0043 

4583 15 Morta 10,5 7 0,0087 0,0364 

4586 15 Morta 10,8 4 0,0092 0,0221 

4603 15 Morta 4,5 4 0,0016 0,0037 

4617 15 Morta 4,6 4 0,0017 0,0040 

4618 15 Morta 9,2 8 0,0067 0,0321 

4620 15 Morta 7,6 5 0,0046 0,0138 

4646 55 Morta 10,0 5 0,0079 0,0237 

4658 55 Morta 10,0 6 0,0079 0,0284 

4663 55 Morta 15,0 8 0,0176 0,0844 

4696 55 Morta 29,0 12 0,0659 0,4745 

4701 55 Morta 8,6 9 0,0058 0,0313 

4704 55 Morta 8,6 7 0,0058 0,0244 

4705 55 Morta 7,0 3 0,0039 0,0069 

4716 55 Morta 5,4 2 0,0023 0,0028 

2959 33 Morta 9,2 7 0,0067 0,0281 
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7.6. DESCRIÇÃO DO SUB-BOSQUE, SERRAPILHEIRA, TREPADEIRAS E EPÍFITAS 

Em geral, a sub-bosque caracteriza-se como denso, principalmente nas áreas em estágio médio e próximas às 
bordas devido à maior entrada de luz. As áreas em estágio avançado apresentam, em geral, o sub-bosque mais 
ralo. 

A serapilheira apresenta-se com bastante quantidade de material, principalmente em áreas menos íngremes, 
variando entre 3 cm a 10 cm de espessura. 

A lianas lenhosas (trepadeiras) são mais frequentes nas áreas de estágio avançado, e principalmente mais 
próximas às áreas com maior entrada de luz. Já as lianas herbáceas são pouco frequentes ao longo da área. 

As epífitas são frequentes, porém de pouca expressão ao longo de toda a vegetação presente na ADA. 

7.7. ESPÉCIES ENDÊMICAS, IMUNES AO CORTE OU AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO 

De acordo com a lista de espécies Flora do Brasil (2020), não foram encontradas espécies endêmicas na ADA.  

Em relação às espécies ameaçadas de extinção e imunes ao corte, conforme a Lista Nacional Oficial de Espécies 
da Flora Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA nº 443 de 2014), foram encontradas 5 espécies: Cedrela fissilis 
na categoria VU (Vulnerável) e Araucaria angustifolia, Dicksonia sellowiana e Ocotea porosa na categoria EN (Em 
Perigo). 

Quadro 16: Dados dos indivíduos de espécies ameaçadas de extinção encontrados na ADA. 

Família Espécie Nome-popular Nº de Indivíduos 
Registrados 

Nº de Indivíduos Estimados para 
Supressão na ADA 

Araucariaceae Araucaria angustifolia Araucária 62 3.586 

Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana Xaxim 2 116 

Lauraceae Ocotea porosa Canela-Imbúia 1 58 

Meliaceae Cedrela fissilis Cedro 4 231 

Cedrela fissilis (Cedro) – é amplamente distribuída por todo o Brasil, sendo mais frequente nas florestas 
semidecíduas das regiões Sul e Sudeste e menos frequente na floresta ombrófila densa. A espécie historicamente 
vem sofrendo com a exploração madeireira, o que levou muitas das subpopulações à extinção. Além disso, grande 
parte dos seus hábitats foi completamente degradada, tendo sido convertida em áreas urbanas, pastagens, 
plantações, entre outros (MARTINELLI e MORAES 2013; LORENZI 1992). 

Ocotea porosa (Canela-imbuia) – a espécie ocorre nos estados do sul e sudeste do Brasil, associada 
principalmente à Floresta Ombrófila Mista e Ombrófila Densa Montana e Alto Montana. As principais ameaças à 
espécie é a perda de habitat e o alto valor econômico de sua madeira, que é utilizada para diversos fins como 
mobiliário e construção civil (LORENZI 1992). 

Araucaria angustifolia (Araucária) – é uma espécie de evelado valor comercial e que sofreu redução 
considerável de sua população nos últimos 70 anos. A espécie é associada à Floresta Ombrófila Mista, ocorrendo, 
originalmente, como a principal espécie na sinúsia arbórea (HUECK, 1953; BACKES & IRGANG, 2009). 

Dicksonia sellowiana (Xaxim) – é uma espécie de pteridófita intensamente explorada para obtenção de vasos e 
placas utilizada principalmente no plantio de orquídeas. A espécie ocorre nos estados de Minas Gerais, Espírito 
Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (CNCFLORA 2021). 
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7.8. QUADRO-RESUMO POR ESPÉCIE POR ESTÁGIO SUCESSIONAL 

O Quadro 17 e Quadro 18 apresentam os dados gerais por espécie, conforme levantado na ADA. 
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Quadro 17: Resumo geral dos dados por espécie para as áreas em estágio médio. “*” indica espécie exótica. 

Espécie Nome-popular 
Nº de 

indivíduos 
Média de 
DAP (cm) 

Média de Altura 
Total (m) 

Área Basal 
(m²/ha) 

Soma de Área 
Basal (m²/ha) 

Volume Total (m³) 
Levantado 

Volume Total (m³) Estimado 
para supressão 

Aegiphila integrifolia Gaioleiro 1 7,3 5,5 0,0042 0,0105 0,0139 1,06 

Allophylus edulis Chal-Chal 28 8,8 7,1 0,2023 0,5058 1,0132 77,40 

Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 2 8,8 6,0 0,0141 0,0354 0,0569 4,35 

Annona emarginata Corticeira 10 9,4 7,4 0,0727 0,1818 0,3223 24,62 

Araucaria angustifolia Araucária 5 24,3 10,6 0,2809 0,7023 2,0892 159,59 

Cabralea canjerana Canjerana 1 4,5 7,0 0,0016 0,0039 0,0066 0,50 

Calyptranthes sp. (vazio) 9 9,3 6,2 0,0680 0,1699 0,2635 20,13 

Campomanesia guazumifolia Sete-Capotes 5 8,2 6,8 0,0321 0,0803 0,1531 11,70 

Campomanesia rhombea Gabiroba 17 9,4 6,7 0,1472 0,3679 0,7103 54,26 

Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 41 9,0 6,4 0,3655 0,9137 1,6979 129,70 

Casearia decandra Guaçatunga-Branca 13 8,4 7,8 0,0856 0,2139 0,5591 42,71 

Casearia obliqua Cambroé 3 4,7 5,0 0,0052 0,0129 0,0155 1,18 

Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 62 7,3 5,8 0,3162 0,7905 1,3489 103,04 

Cassia sp. (vazio) 4 4,5 3,5 0,0065 0,0162 0,0138 1,05 

Cedrela fissilis Cedro 3 13,7 8,5 0,0673 0,1683 0,5986 45,73 

Cestrum sp. (vazio) 1 5,7 4,5 0,0026 0,0064 0,0070 0,53 

Cinnamodendron dinisii Pimenta 17 7,4 6,0 0,0779 0,1948 0,3013 23,01 

Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 14 16,9 10,4 0,3342 0,8356 2,1048 160,78 

Citronella gongonha Congonha 1 7,0 5,0 0,0039 0,0096 0,0116 0,88 

Citronella paniculata Congonha 2 8,5 5,5 0,0125 0,0312 0,0433 3,30 

Clethra scabra Carne-de-Vaca 23 12,4 8,7 0,3589 0,8974 2,1679 165,60 

Cordiera concolor (vazio) 1 4,8 4,0 0,0018 0,0045 0,0043 0,33 
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Espécie Nome-popular Nº de 
indivíduos 

Média de 
DAP (cm) 

Média de Altura 
Total (m) 

Área Basal 
(m²/ha) 

Soma de Área 
Basal (m²/ha) 

Volume Total (m³) 
Levantado 

Volume Total (m³) Estimado 
para supressão 

Cordyline spectabilis Uvarana 37 6,5 3,3 0,1307 0,3268 0,2805 21,42 

Croton celtidifolius Pau-de-Sangue 4 12,1 7,0 0,0497 0,1241 0,2192 16,75 

Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 55 8,5 6,7 0,3651 0,9128 1,6954 129,51 

Cyathea corcovadensis Samambaiaçú 3 19,4 1,6 0,0894 0,2236 0,0860 6,57 

Drimys angustifolia Casca-de-Anta 3 8,3 6,7 0,0192 0,0481 0,0857 6,54 

Duranta vestita Esporão-de-Pomba 1 5,7 6,0 0,0026 0,0064 0,0093 0,71 

Eriobotrya japonica* Nêspera 13 5,6 5,3 0,0341 0,0852 0,1144 8,74 

Erythroxylum myrsinites Cocãozinho 4 11,1 9,0 0,0432 0,1080 0,2395 18,30 

Eugenia uniflora Pitangueira 3 10,4 5,8 0,0439 0,1099 0,2057 15,71 

Gochnatia polymorpha Cambará-Guaçu 2 18,4 8,5 0,0557 0,1392 0,3050 23,30 

Hovenia dulcis* Uva-do-Japão 18 11,0 8,3 0,2256 0,5640 1,3527 103,33 

Ilex dumosa Congonha-Miúda 1 10,2 9,0 0,0081 0,0204 0,0440 3,36 

Ilex paraguariensis Erva-Mate 1 6,4 6,0 0,0032 0,0080 0,0115 0,88 

Ilex theezans Caúna 9 6,7 6,1 0,0400 0,1000 0,1677 12,81 

Inga vera (vazio) 2 6,8 8,0 0,0085 0,0213 0,0513 3,92 

Jacaranda micrantha Carobão 4 12,3 7,3 0,0476 0,1190 0,2086 15,94 

Jacaranda puberula Carobinha 77 9,3 6,8 0,5947 1,4867 2,8319 216,32 

Lamanonia ternata Guaperê 20 13,5 8,6 0,3152 0,7881 1,6634 127,06 

Ligustrum lucidum Ligustro 55 9,7 6,7 0,6428 1,6069 3,8270 292,34 

Lithraea brasiliensis Aroeira 27 14,2 10,4 0,4621 1,1554 3,0526 233,18 

Lonchocarpus campestris Rabo-de-Bugio 5 9,4 8,7 0,0396 0,0989 0,2466 18,84 

Lonchocarpus cultratus Timbó 5 6,2 5,3 0,0160 0,0399 0,0544 4,16 
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Espécie Nome-popular Nº de 
indivíduos 

Média de 
DAP (cm) 

Média de Altura 
Total (m) 

Área Basal 
(m²/ha) 

Soma de Área 
Basal (m²/ha) 

Volume Total (m³) 
Levantado 

Volume Total (m³) Estimado 
para supressão 

Lonchocarpus 
muehlbergianus 

Rabo-de-Bugio 8 7,7 6,9 0,0408 0,1021 0,1885 14,40 

Luehea divaricata Açoita-Cavalo 13 18,3 9,3 0,4279 1,0698 2,8698 219,22 

Machaerium paraguariense Farinha-Seca 1 4,3 3,5 0,0015 0,0036 0,0030 0,23 

Machaerium stipitatum Farinha-Seca 6 9,4 7,3 0,0577 0,1442 0,3939 30,09 

Matayba elaeagnoides Camboatá 99 12,7 8,2 1,6607 4,1516 10,2800 785,27 

Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 93 7,0 5,5 0,4109 1,0272 1,5582 119,03 

Maytenus sp. (vazio) 1 6,0 4,0 0,0029 0,0072 0,0069 0,53 

Mimosa scabrella Bracatinga 7 17,6 9,4 0,1973 0,4932 1,2637 96,53 

Morta (vazio) 142 9,7 5,2 1,4188 3,5469 5,2841 403,64 

Myrceugenia euosma Cambuí 8 5,4 4,4 0,0189 0,0473 0,0504 3,85 

Myrceugenia sp. (vazio) 4 4,9 4,5 0,0079 0,0197 0,0219 1,67 

Myrcia guianensis Guamirim-Vermelho 5 8,2 5,8 0,0317 0,0792 0,1299 9,93 

Myrcia oblongata Cambuí 7 6,6 6,4 0,0282 0,0705 0,1212 9,26 

Myrcia palustris Jubuticabão 4 6,2 4,6 0,0121 0,0303 0,0334 2,55 

Myrcia pubipetala Guamirim-Araçá 2 7,5 7,0 0,0091 0,0228 0,0383 2,92 

Myrcia retorta Guamirim 2 15,8 9,8 0,0579 0,1448 0,5102 38,97 

Myrcia sp. Guamirim 6 7,8 6,8 0,0299 0,0747 0,1282 9,79 

Myrcia sp. (vazio) 17 10,0 7,7 0,1542 0,3854 0,7651 58,44 

Myrcia sp. 2 (vazio) 3 7,3 5,8 0,0140 0,0349 0,0563 4,30 

Myrcia sp. 4 (vazio) 2 10,1 7,5 0,0193 0,0482 0,1083 8,28 

Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 19 6,1 6,2 0,0588 0,1469 0,2390 18,26 

Myrciaria sp. (vazio) 4 6,1 5,9 0,0129 0,0323 0,0487 3,72 



55 

 

 

Espécie Nome-popular Nº de 
indivíduos 

Média de 
DAP (cm) 

Média de Altura 
Total (m) 

Área Basal 
(m²/ha) 

Soma de Área 
Basal (m²/ha) 

Volume Total (m³) 
Levantado 

Volume Total (m³) Estimado 
para supressão 

Myrsine coriacea Capororoca 23 10,3 7,1 0,2186 0,5465 1,1403 87,11 

Myrsine laetevirens Capororoca 1 6,2 5,0 0,0030 0,0076 0,0091 0,69 

Myrsine loefgrenii Capororoquinha 1 8,1 7,0 0,0052 0,0129 0,0217 1,66 

Myrsine umbellata Capororocão 2 7,5 7,5 0,0088 0,0220 0,0395 3,01 

Nectandra lanceolata Canela-Amarela 5 27,9 13,2 0,3735 0,9338 3,3273 254,17 

Nectandra megapotamica Canela-Merda 17 12,3 8,9 0,2674 0,6686 1,8612 142,18 

Neomitranthes sp. (vazio) 1 4,5 3,0 0,0016 0,0039 0,0028 0,21 

NI (vazio) 47 9,5 7,4 0,4257 1,0642 2,3885 182,45 

Ocotea nectandrifolia Canela-Branca 1 9,5 10,0 0,0072 0,0179 0,0430 3,28 

Ocotea puberula Canela-Sebo 59 12,5 8,1 1,1281 2,8201 8,1892 625,56 

Ocotea pulchella Canela-Preta 8 9,8 8,1 0,0657 0,1641 0,3477 26,56 

Ocotea sp. (vazio) 1 14,0 10,0 0,0154 0,0385 0,0924 7,06 

Ocotea sp. 2 (vazio) 1 23,6 12,0 0,0436 0,1089 0,3137 23,97 

Ocotea vaccinioides Canelinha 8 20,7 10,9 0,3535 0,8837 3,0972 236,59 

Persea venosa (vazio) 1 4,8 5,0 0,0018 0,0045 0,0054 0,41 

Phytolacca dioica Umbú 1 23,9 14,0 0,0448 0,1119 0,3760 28,72 

Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 6 7,6 6,9 0,0316 0,0791 0,1444 11,03 

Pinus sp.* Pínus 12 21,9 10,5 0,6080 1,5199 4,6287 353,58 

Piptocarpha angustifolia Vassourão-Branco 1 31,5 15,0 0,0780 0,1950 0,7019 53,62 

Piptocarpha axillaris Vassourão-Branco 2 14,9 10,3 0,0434 0,1085 0,3447 26,33 

Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 84 9,9 6,9 1,0456 2,6140 7,0279 536,85 

Prunus myrtifolia Pessegueiro-Bravo 4 6,2 6,5 0,0128 0,0319 0,0535 4,09 

Psidium cattleianum Araçá 2 5,2 5,5 0,0043 0,0108 0,0138 1,06 
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Espécie Nome-popular Nº de 
indivíduos 

Média de 
DAP (cm) 

Média de Altura 
Total (m) 

Área Basal 
(m²/ha) 

Soma de Área 
Basal (m²/ha) 

Volume Total (m³) 
Levantado 

Volume Total (m³) Estimado 
para supressão 

Psychotria vellosiana Erva-de-Rato-de-
Folhas-Estreitas 

13 7,1 6,3 0,0659 0,1647 0,2970 22,69 

Pterocarpus rohrii Pau-Sangue 1 7,2 7,0 0,0040 0,0101 0,0169 1,29 

Rhamnus sphaerosperma Fruto-de-Pombo 2 4,5 3,3 0,0031 0,0078 0,0060 0,46 

Roupala montana Carvalho 6 11,1 8,4 0,0778 0,1944 0,5451 41,64 

Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 52 9,3 6,2 0,4603 1,1508 2,1934 167,55 

Sebastiania brasiliensis Branquilho 1 8,4 7,0 0,0056 0,0140 0,0235 1,79 

Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 46 7,8 6,5 0,2747 0,6867 1,3247 101,19 

Sloanea hirsuta Sapopema 1 5,4 6,0 0,0023 0,0057 0,0083 0,63 

Solanum mauritianum Fumo-Bravo 3 11,9 5,2 0,0385 0,0963 0,1255 9,59 

Solanum sanctaecatharinae Joá-Manso 4 11,4 6,5 0,0470 0,1174 0,2088 15,95 

Solanum sp. (vazio) 4 4,9 4,9 0,0074 0,0186 0,0219 1,67 

Solanum sp. 2 (vazio) 2 9,2 7,0 0,0134 0,0336 0,0565 4,31 

Syagrus romanzoffiana Jerivá 1 8,4 6,0 0,0056 0,0140 0,0201 1,54 

Symplocos sp. (vazio) 1 8,0 7,0 0,0050 0,0124 0,0209 1,60 

Symplocos uniflora Congonha-Miúda 5 7,1 6,2 0,0218 0,0545 0,0947 7,24 

Tibouchina sellowiana Manacá-de-Minas 2 5,1 4,8 0,0041 0,0103 0,0123 0,94 

Vernonanthura discolor Vassourão-Branco 2 18,1 14,5 0,0733 0,1833 0,6582 50,28 

Xylosma ciliatifolia Coroa-de-Cristo 1 4,6 5,0 0,0017 0,0042 0,0050 0,38 

Zanthoxylum kleinii Juvevê-Branco 9 15,2 8,3 0,2012 0,5030 1,2051 92,06 

Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-Cadela 7 7,9 7,3 0,0385 0,0962 0,1836 14,02 

Total       95,55 7.299,09 
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Quadro 18: Resumo geral dos dados por espécie para as áreas em estágio avançado. “*” indica espécie exótica. 

Espécie Nome-popular 
Nº de 

indivíduos 
Média de 
DAP (cm) 

Média de Altura 
Total (m) 

Área Basal 
(m²/ha) 

Soma de Área 
Basal (m²/ha) 

Volume Total (m³) 
Levantado 

Volume Total (m³) Estimado 
para supressão 

Allophylus edulis Chal-Chal 13 8,1 6,2 0,0739 0,2462 0,2994 9,92 

Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 17 7,0 5,6 0,0743 0,2476 0,2767 9,16 

Alsophila setosa Xaxim-de-Espinho 1 10,5 3,0 0,0087 0,0289 0,0156 0,52 

Annona emarginata Corticeira 4 6,4 5,9 0,0136 0,0455 0,0504 1,67 

Araucaria angustifolia Araucária 57 16,8 9,9 2,1248 7,0826 19,8170 656,27 

Aspidosperma australe Peroba 2 9,2 8,0 0,0175 0,0582 0,1192 3,95 

Cabralea canjerana Canjerana 1 7,0 7,0 0,0039 0,0128 0,0162 0,54 

Calyptranthes sp. (vazio) 6 6,8 6,5 0,0226 0,0752 0,0882 2,92 

Campomanesia 
xanthocarpa 

Gabiroba 19 10,4 7,7 0,2386 0,7952 1,4824 49,09 

Casearia decandra 
Guaçatunga-
Branca 

13 10,0 7,3 0,2049 0,6832 1,5127 50,10 

Casearia obliqua Cambroé 2 16,2 14,0 0,0414 0,1380 0,3477 11,52 

Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 6 7,3 7,2 0,0254 0,0846 0,1099 3,64 

Cedrela fissilis Cedro 1 22,3 12,0 0,0390 0,1300 0,2807 9,30 

Cestrum sp. (vazio) 1 7,6 8,0 0,0046 0,0153 0,0220 0,73 

Chrysophyllum inornatum Aleixo 1 43,6 16,0 0,1494 0,4978 1,4338 47,48 

Chrysophyllum 
marginatum Guatambu-de-Leite 2 8,8 7,0 0,0127 0,0424 0,0568 1,88 

Cinnamodendron dinisii Pimenta 8 12,2 7,3 0,1217 0,4058 0,5728 18,97 

Cinnamomum 
sellowianum 

Canela-Sebo 10 21,6 13,3 0,3897 1,2991 3,0413 100,72 

Citronella paniculata Congonha 2 12,4 9,0 0,0300 0,0998 0,2042 6,76 

Clethra scabra Carne-de-Vaca 20 12,4 10,6 0,3081 1,0270 2,2156 73,37 
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Espécie Nome-popular Nº de 
indivíduos 

Média de 
DAP (cm) 

Média de Altura 
Total (m) 

Área Basal 
(m²/ha) 

Soma de Área 
Basal (m²/ha) 

Volume Total (m³) 
Levantado 

Volume Total (m³) Estimado 
para supressão 

Cordia silvestris Louro-Branco 1 15,1 14,0 0,0180 0,0598 0,1508 4,99 

Cordiera concolor (vazio) 1 5,4 4,5 0,0023 0,0077 0,0062 0,21 

Cordyline spectabilis Uvarana 24 8,7 4,2 0,1643 0,5477 0,4694 15,55 

Cupania vernalis 
Camboatá-
Vermelho 

46 8,2 7,3 0,3118 1,0393 1,8488 61,23 

Daphnopsis fasciculata Embira-Miúda 1 4,8 4,0 0,0018 0,0060 0,0043 0,14 

Dicksonia sellowiana Xaxim 2 22,0 1,7 0,0758 0,2528 0,0755 2,50 

Drimys angustifolia Casca-de-Anta 1 15,1 9,0 0,0180 0,0598 0,0970 3,21 

Eriobotrya japonica* Nêspera 1 5,4 5,5 0,0023 0,0077 0,0076 0,25 

Erythroxylum myrsinites Cocãozinho 1 16,6 12,0 0,0215 0,0717 0,1549 5,13 

Erythroxylum sp. (vazio) 3 6,4 7,3 0,0104 0,0346 0,0514 1,70 

Eugenia sp. (vazio) 7 13,2 7,2 0,1851 0,6171 1,3808 45,73 

Eugenia sp. 2 (vazio) 1 8,9 6,5 0,0062 0,0208 0,0243 0,81 

Eugenia uniflora Pitangueira 1 6,4 7,0 0,0032 0,0106 0,0134 0,44 

Gochnatia polymorpha Cambará-Guaçu 3 13,9 7,3 0,0588 0,1960 0,3003 9,95 

Hovenia dulcis* Uva-do-Japão 10 9,5 7,8 0,0882 0,2941 0,5074 16,80 

Ilex paraguariensis Erva-Mate 5 6,4 7,9 0,0169 0,0563 0,0853 2,83 

Ilex theezans Caúna 6 7,0 7,3 0,0258 0,0858 0,1243 4,12 

Jacaranda puberula Carobinha 15 15,8 10,8 0,3504 1,1681 2,5174 83,37 

Lafoensia vandelliana Dedaleiro 1 14,0 12,0 0,0154 0,0514 0,1109 3,67 

Lamanonia ternata Guaperê 5 19,0 9,9 0,1884 0,6280 1,4144 46,84 

Laplacea fruticosa Santa-rita 3 4,2 4,2 0,0042 0,0142 0,0108 0,36 

Ligustrum lucidum Ligustro 9 8,1 6,9 0,0490 0,1632 0,2160 7,15 
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Espécie Nome-popular Nº de 
indivíduos 

Média de 
DAP (cm) 

Média de Altura 
Total (m) 

Área Basal 
(m²/ha) 

Soma de Área 
Basal (m²/ha) 

Volume Total (m³) 
Levantado 

Volume Total (m³) Estimado 
para supressão 

Lithraea brasiliensis Aroeira 25 14,5 11,2 0,4579 1,5263 3,2369 107,20 

Lonchocarpus campestris Rabo-de-Bugio 4 7,8 6,3 0,0197 0,0657 0,0766 2,54 

Lonchocarpus cultratus Timbó 1 12,4 7,0 0,0121 0,0403 0,0508 1,68 

Machaerium stipitatum Farinha-Seca 2 4,4 5,0 0,0030 0,0100 0,0090 0,30 

Matayba elaeagnoides Camboatá 70 14,4 10,2 1,4263 4,7543 10,4261 345,28 

Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 25 8,5 6,8 0,1633 0,5443 0,7367 24,40 

Morta (vazio) 84 10,1 5,7 0,9074 3,0246 3,9493 130,79 

Myrceugeia sp. (vazio) 3 6,8 4,7 0,0111 0,0370 0,0319 1,06 

Myrceugenia sp. (vazio) 11 5,9 5,2 0,0318 0,1061 0,1004 3,32 

Myrcia brasiliensis Guamirim 1 8,6 6,0 0,0058 0,0193 0,0209 0,69 

Myrcia cf. hatschbachii (vazio) 1 10,8 7,0 0,0092 0,0307 0,0386 1,28 

Myrcia guianensis 
Guamirim-
Vermelho 2 7,6 6,3 0,0105 0,0349 0,0464 1,54 

Myrcia hatschbachii Caingá 1 22,3 8,0 0,0390 0,1300 0,1872 6,20 

Myrcia multiflora Guamirim 1 19,7 12,0 0,0306 0,1020 0,2202 7,29 

Myrcia palustris Jubuticabão 1 6,4 5,5 0,0032 0,0106 0,0105 0,35 

Myrcia sp. Guamirim 7 9,3 5,9 0,0596 0,1986 0,2622 8,68 

Myrcia sp. (vazio) 19 13,0 8,7 0,3995 1,3317 2,9957 99,21 

Myrcia sp. 2 (vazio) 1 7,6 8,0 0,0046 0,0153 0,0220 0,73 

Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 4 9,4 8,8 0,0292 0,0974 0,1558 5,16 

Myrciaria sp. (vazio) 2 28,0 9,0 0,1366 0,4554 0,7865 26,05 

Myrsine coriacea Capororoca 9 11,5 10,4 0,1131 0,3770 0,6900 22,85 

Myrsine laetevirens Capororoca 7 7,4 6,6 0,0350 0,1165 0,1539 5,10 
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Espécie Nome-popular Nº de 
indivíduos 

Média de 
DAP (cm) 

Média de Altura 
Total (m) 

Área Basal 
(m²/ha) 

Soma de Área 
Basal (m²/ha) 

Volume Total (m³) 
Levantado 

Volume Total (m³) Estimado 
para supressão 

Myrsine umbellata Capororocão 1 4,5 6,5 0,0016 0,0052 0,0061 0,20 

Nectandra lanceolata Canela-Amarela 4 26,0 11,8 0,4275 1,4251 3,7634 124,63 

Nectandra megapotamica Canela-Merda 20 22,4 11,8 1,2609 4,2029 11,4920 380,58 

Neomitranthes sp. (vazio) 1 26,1 12,0 0,0535 0,1784 0,3852 12,76 

NI (vazio) 33 9,5 7,7 0,2783 0,9276 1,5611 51,70 

Ocotea nectandrifolia Canela-Branca 1 18,8 15,0 0,0277 0,0923 0,2493 8,26 

Ocotea porosa Canela-Imbúia 1 56,0 16,0 0,2465 0,8216 2,3663 78,36 

Ocotea puberula Canela-Sebo 7 17,0 11,3 0,1897 0,6324 1,5543 51,47 

Ocotea pulchella Canela-Preta 19 13,8 12,4 0,3152 1,0505 2,5439 84,25 

Ocotea sp. (vazio) 7 21,8 13,3 0,3043 1,0144 2,6813 88,80 

Persea willdenovii (vazio) 2 11,9 9,0 0,0312 0,1039 0,2188 7,25 

Pimenta 
pseudocaryophyllus Louro-Cravo 20 8,2 7,5 0,1162 0,3875 0,5665 18,76 

Pinus sp.* Pínus 2 52,8 14,0 0,7732 2,5772 10,1721 336,87 

Piptocarpha axillaris Vassourão-Branco 4 9,9 9,0 0,0332 0,1107 0,1906 6,31 

Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 59 15,7 9,4 1,5751 5,2502 11,3271 375,12 

Prunus myrtifolia Pessegueiro-Bravo 1 6,4 7,0 0,0032 0,0106 0,0134 0,44 

Psidium cattleianum Araçá 1 4,8 6,0 0,0018 0,0060 0,0064 0,21 

Psychotria vellosiana Erva-de-Rato-de-
Folhas-Estreitas 

1 6,7 7,0 0,0035 0,0117 0,0147 0,49 

Pterocarpus rohrii Pau-Sangue 3 8,4 6,5 0,0199 0,0662 0,1032 3,42 

Rhamnus sphaerosperma Fruto-de-Pombo 1 9,2 7,0 0,0067 0,0223 0,0281 0,93 

Roupala montana Carvalho 3 17,2 8,0 0,0754 0,2512 0,4009 13,28 

Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 38 9,6 6,7 0,3362 1,1206 1,5810 52,36 
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Espécie Nome-popular Nº de 
indivíduos 

Média de 
DAP (cm) 

Média de Altura 
Total (m) 

Área Basal 
(m²/ha) 

Soma de Área 
Basal (m²/ha) 

Volume Total (m³) 
Levantado 

Volume Total (m³) Estimado 
para supressão 

Sebastiania brasiliensis Branquilho 1 4,0 4,0 0,0012 0,0041 0,0030 0,10 

Sebastiania 
commersoniana Sarandi-Leiteiro 30 8,9 6,4 0,2237 0,7457 1,0652 35,28 

Sloanea hirsuta Sapopema 2 8,3 7,0 0,0134 0,0448 0,0758 2,51 

Solanum 
sanctaecatharinae 

(vazio) 1 6,8 9,0 0,0037 0,0123 0,0199 0,66 

Solanum sp. (vazio) 2 4,9 6,5 0,0037 0,0124 0,0143 0,48 

Sorocea bonplandii Cincho 3 12,0 7,5 0,0425 0,1416 0,2321 7,69 

Symplocos uniflora Congonha-Miúda 3 6,3 6,0 0,0094 0,0313 0,0336 1,11 

Vernonanthura discolor Vassourão-Branco 1 32,8 15,0 0,0844 0,2814 0,7598 25,16 

Zanthoxylum kleinii Juvevê-Branco 2 28,8 16,0 0,1347 0,4489 1,2929 42,82 

Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-Cadela 1 10,2 11,0 0,0081 0,0272 0,0538 1,78 

Total       120,51 3.991,17 
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7.9. VOLUMES DE SUPRESSÃO POR ESPÉCIE NA ADA 

O Quadro 19 apresenta os volumes totais por espécie, estimados para supressão na ADA. 

Quadro 19: Volumes totais por espécie, estimados para supressão na ADA. 

Espécie Nome-popular 
Volume Total (m³) Estimado 

para supressão 
Volume Total (st) Estimado 

para supressão 

Aegiphila integrifolia Gaioleiro 1,06 1,59 

Allophylus edulis Chal-Chal 87,32 130,97 

Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 13,51 20,27 

Alsophila setosa Xaxim-de-Espinho 0,52 0,77 

Annona emarginata Corticeira 26,29 39,44 

Araucaria angustifolia Araucária 815,87 1223,80 

Aspidosperma australe Peroba 3,95 5,92 

Cabralea canjerana Canjerana 1,04 1,55 

Calyptranthes sp. (vazio) 23,05 34,57 

Campomanesia guazumifolia Sete-Capotes 11,70 17,55 

Campomanesia rhombea Gabiroba 54,26 81,39 

Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 178,80 268,19 

Casearia decandra Guaçatunga-Branca 92,81 139,21 

Casearia obliqua Cambroé 12,70 19,05 

Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 106,68 160,02 

Cassia sp. (vazio) 1,05 1,58 

Cedrela fissilis Cedro 55,02 82,53 

Cestrum sp. (vazio) 1,26 1,89 

Chrysophyllum inornatum Aleixo 47,48 71,22 

Chrysophyllum marginatum Guatambu-de-Leite 1,88 2,82 

Cinnamodendron dinisii Pimenta 41,98 62,98 

Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 261,50 392,25 

Citronella gongonha Congonha 0,88 1,32 

Citronella paniculata Congonha 10,07 15,10 

Clethra scabra Carne-de-Vaca 238,98 358,47 

Cordia silvestris Louro-Branco 4,99 7,49 

Cordiera concolor (vazio) 0,53 0,80 

Cordyline spectabilis Uvarana 36,97 55,45 

Croton celtidifolius Pau-de-Sangue 16,75 25,12 

Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 190,74 286,10 

Cyathea corcovadensis Samambaiaçú 6,57 9,86 

Daphnopsis fasciculata Embira-Miúda 0,14 0,21 
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Espécie Nome-popular Volume Total (m³) Estimado 
para supressão 

Volume Total (st) Estimado 
para supressão 

Dicksonia sellowiana Xaxim 2,50 3,75 

Drimys angustifolia Casca-de-Anta 9,76 14,63 

Duranta vestita Esporão-de-Pomba 0,71 1,06 

Eriobotrya japonica Nêspera 8,99 13,49 

Erythroxylum myrsinites Cocãozinho 23,43 35,14 

Erythroxylum sp. (vazio) 1,70 2,55 

Eugenia sp. (vazio) 45,73 68,59 

Eugenia sp. 2 (vazio) 0,81 1,21 

Eugenia uniflora Pitangueira 16,15 24,23 

Gochnatia polymorpha Cambará-Guaçu 33,24 49,87 

Hovenia dulcis Uva-do-Japão 120,14 180,21 

Ilex dumosa Congonha-Miúda 3,36 5,04 

Ilex paraguariensis Erva-Mate 3,70 5,55 

Ilex theezans Caúna 16,93 25,39 

Inga vera (vazio) 3,92 5,88 

Jacaranda micrantha Carobão 15,94 23,90 

Jacaranda puberula Carobinha 299,69 449,54 

Lafoensia vandelliana Dedaleiro 3,67 5,51 

Lamanonia ternata Guaperê 173,90 260,86 

Laplacea fruticosa Santa-rita 0,36 0,54 

Ligustrum lucidum Ligustro 299,50 449,24 

Lithraea brasiliensis Aroeira 340,38 510,56 

Lonchocarpus campestris Rabo-de-Bugio 21,37 32,06 

Lonchocarpus cultratus Timbó 5,84 8,76 

Lonchocarpus muehlbergianus Rabo-de-Bugio 14,40 21,60 

Luehea divaricata Açoita-Cavalo 219,22 328,83 

Machaerium paraguariense Farinha-Seca 0,23 0,35 

Machaerium stipitatum Farinha-Seca 30,39 45,58 

Matayba elaeagnoides Camboatá 1130,55 1695,82 

Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 143,43 215,14 

Maytenus sp. (vazio) 0,53 0,79 

Mimosa scabrella Bracatinga 96,53 144,80 

Morta (vazio) 534,43 801,65 

Myrceugeia sp. (vazio) 1,06 1,58 

Myrceugenia euosma Cambuí 3,85 5,78 

Myrceugenia sp. (vazio) 5,00 7,49 

Myrcia brasiliensis Guamirim 0,69 1,04 
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Espécie Nome-popular Volume Total (m³) Estimado 
para supressão 

Volume Total (st) Estimado 
para supressão 

Myrcia cf. hatschbachii (vazio) 1,28 1,92 

Myrcia guianensis Guamirim-Vermelho 11,46 17,20 

Myrcia hatschbachii Caingá 6,20 9,30 

Myrcia multiflora Guamirim 7,29 10,94 

Myrcia oblongata Cambuí 9,26 13,89 

Myrcia palustris Jubuticabão 2,90 4,35 

Myrcia pubipetala Guamirim-Araçá 2,92 4,38 

Myrcia retorta Guamirim 38,97 58,46 

Myrcia sp. (vazio) 157,65 236,48 

Myrcia sp. Guamirim 18,47 27,71 

Myrcia sp. 2 (vazio) 5,03 7,55 

Myrcia sp. 4 (vazio) 8,28 12,41 

Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 23,42 35,13 

Myrciaria sp. (vazio) 29,77 44,65 

Myrsine coriacea Capororoca 109,96 164,94 

Myrsine laetevirens Capororoca 5,79 8,68 

Myrsine loefgrenii Capororoquinha 1,66 2,49 

Myrsine umbellata Capororocão 3,22 4,82 

Nectandra lanceolata Canela-Amarela 378,80 568,20 

Nectandra megapotamica Canela-Merda 522,75 784,13 

Neomitranthes sp. (vazio) 12,97 19,46 

NI (vazio) 234,15 351,23 

Ocotea nectandrifolia Canela-Branca 11,54 17,31 

Ocotea porosa Canela-Imbúia 78,36 117,55 

Ocotea puberula Canela-Sebo 677,04 1015,55 

Ocotea pulchella Canela-Preta 110,80 166,20 

Ocotea sp. (vazio) 95,86 143,78 

Ocotea sp. 2 (vazio) 23,97 35,95 

Ocotea vaccinioides Canelinha 236,59 354,89 

Persea venosa (vazio) 0,41 0,62 

Persea willdenovii (vazio) 7,25 10,87 

Phytolacca dioica Umbú 28,72 43,08 

Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 29,79 44,69 

Pinus sp. Pínus 690,45 1035,67 

Piptocarpha angustifolia Vassourão-Branco 53,62 80,43 

Piptocarpha axillaris Vassourão-Branco 32,64 48,96 

Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 911,97 1367,95 
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Espécie Nome-popular Volume Total (m³) Estimado 
para supressão 

Volume Total (st) Estimado 
para supressão 

Prunus myrtifolia Pessegueiro-Bravo 4,53 6,79 

Psidium cattleianum Araçá 1,27 1,91 

Psychotria vellosiana Erva-de-Rato-de-
Folhas-Estreitas 

23,18 34,77 

Pterocarpus rohrii Pau-Sangue 4,71 7,06 

Rhamnus sphaerosperma Fruto-de-Pombo 1,39 2,09 

Roupala montana Carvalho 54,91 82,37 

Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 219,91 329,86 

Sebastiania brasiliensis Branquilho 1,89 2,84 

Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 136,47 204,70 

Sloanea hirsuta Sapopema 3,14 4,72 

Solanum mauritianum Fumo-Bravo 9,59 14,39 

Solanum sanctaecatharinae (vazio) 0,66 0,99 

Solanum sanctaecatharinae Joá-Manso 15,95 23,93 

Solanum sp. (vazio) 2,15 3,22 

Solanum sp. 2 (vazio) 4,31 6,47 

Sorocea bonplandii Cincho 7,69 11,53 

Syagrus romanzoffiana Jerivá 1,54 2,31 

Symplocos sp. (vazio) 1,60 2,39 

Symplocos uniflora Congonha-Miúda 8,35 12,53 

Tibouchina sellowiana Manacá-de-Minas 0,94 1,40 

Vernonanthura discolor Vassourão-Branco 75,44 113,16 

Xylosma ciliatifolia Coroa-de-Cristo 0,38 0,58 

Zanthoxylum kleinii Juvevê-Branco 134,88 202,31 

Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-Cadela 15,80 23,71 

Total  11.290,26 16.935,39 
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7.10. ÁRVORES ISOLADAS 

Foram levantados no total 1.068 indivíduos isolados, somando 65 espécies e 37 famílias botânicas. 

Os dados dos indivíduos levantados e as coordenadas obtidas em campo são apresentados no Anexo 2. 

O quadro a seguir apresenta os dados resumidos dos indivíduos isolados. 

Quadro 20: Dados resumidos dos indivíduos isolados na ADA. 

Família Espécie Nome-popular Nº de 
indivíduos 

Volume Total 
(m³) 

Volume Total 
(st) 

- Morta - 23 3,06 4,59 

- NI - 22 4,85 7,27 

Agavaceae Yucca elephantipes Iuca-elefante 2 3,82 5,73 

Anacardiaceae Lithraea brasiliensis Aroeira 2 0,24 0,36 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 127 28,28 42,42 

Annonaceae Annona emarginata Corticeira 6 0,19 0,28 

Aquifoliaceae Ilex theezans Caúna 1 0,02 0,03 

Araucariaceae Araucaria angustifolia Araucária 205 272,27 408,40 

Arecaceae Butia eriospatha Butiá-da-Serra 7 1,50 2,26 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana Jerivá 52 8,19 12,28 

Asparagaceae Cordyline spectabilis Uvarana 3 0,13 0,19 

Asteraceae Dasyphyllum spinescens Sucará 3 0,49 0,74 

Asteraceae Gochnatia polymorpha Cambará-Guaçu 2 0,94 1,41 

Asteraceae Piptocarpha axillaris Vassourão-Branco 1 0,26 0,39 

Bignoniaceae Handroanthus albus Ipê-Branco 2 0,01 0,02 

Bignoniaceae Handroanthus chrysotrichus Ipê-Amarelo 9 1,29 1,94 

Bignoniaceae Handroanthus heptaphyllus Ipê-Rosa 3 0,86 1,29 

Bignoniaceae Handroanthus sp. (vazio) 4 0,29 0,44 

Bignoniaceae Jacaranda puberula Carobinha 2 0,14 0,21 

Canellaceae Cinnamodendron dinisii Pimenta 11 0,59 0,89 

Celastraceae Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 6 0,41 0,62 

Cupressaceae Cupressus lusitanica Cipreste 17 13,17 19,75 

Cupressaceae Thuja orientalis Árvore-da-vida-chinesa 1 0,03 0,05 

Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana Xaxim 3 0,10 0,15 

Erythroxylaceae  Erythroxylum sp. (vazio) 1 0,00 0,01 

Euphorbiaceae Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 1 0,47 0,71 

Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 4 0,08 0,12 

Fabaceae Mimosa scabrella Bracatinga 14 0,57 0,86 

Lauraceae Ocotea puberula Canela-Sebo 7 0,72 1,07 

Lauraceae Persea americana Abacate 9 6,50 9,75 

Lythraceae Lagerstroemia indica Extremosa 1 0,00 0,01 

Malvaceae Ceiba speciosa Paineira-Rosa 4 4,62 6,93 

Meliaceae Cedrela fissilis Cedro 5 7,36 11,04 
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Família Espécie Nome-popular Nº de 
indivíduos 

Volume Total 
(m³) 

Volume Total 
(st) 

Moraceae Ficus sp. Figueira 1 0,01 0,02 

Moraceae Morus nigra Amora-Preta 2 0,02 0,03 

Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 46 3,69 5,54 

Myrtaceae Eucalyptus sp. Eucalipto 42 58,75 88,12 

Myrtaceae Eugenia sp. (vazio) 5 0,11 0,16 

Myrtaceae Eugenia uniflora Pitangueira 7 0,33 0,49 

Myrtaceae Myrcia palustris Jubuticabão 3 0,01 0,01 

Myrtaceae Myrcia sp. Guamirim 1 0,05 0,07 

Myrtaceae Plinia trunciflora Jaboticaba 5 0,29 0,43 

Myrtaceae Psidium cattleianum Araçá 9 3,34 5,01 

Oleaceae Ligustrum lucidum Ligustro 51 13,17 19,75 

Peraceae Pera glabrata Seca-Ligeiro 1 0,05 0,07 

Pinaceae Pinus sp. Pínus 132 94,65 141,98 

Poaceae Bambusa sp. Bambu 2 5,97 8,95 

Podocarpaceae Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 94 18,02 27,03 

Primulaceae Myrsine coriacea Capororoca 15 0,73 1,09 

Proteaceae Grevillea robusta Grevílea 1 0,06 0,09 

Proteaceae Roupala montana Carvalho 2 0,18 0,27 

Rhamnaceae Hovenia dulcis Uva-do-Japão 22 1,20 1,79 

Rosaceae Eriobotrya japonica Nêspera 9 0,36 0,53 

Rosaceae Prunus myrtifolia Pessegueiro-Bravo 1 0,01 0,01 

Rutaceae Citrus limonia Limão-Cravo 4 0,03 0,04 

Rutaceae Citrus limonia Limoeiro 1 0,01 0,02 

Rutaceae Citrus sinensis Laranja 1 0,08 0,12 

Rutaceae Citrus sinensis Laranjeira 1 0,05 0,08 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-Cadela 3 0,09 0,14 

Salicaceae Banara parviflora Guaçatunga-Preta 6 0,16 0,24 

Salicaceae Casearia decandra Guaçatunga-Branca 1 0,09 0,14 

Salicaceae Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 20 0,28 0,42 

Sapindaceae Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 2 0,36 0,54 

Sapindaceae Matayba elaeagnoides Camboatá 2 0,13 0,20 

Solanaceae Cestrum sp. (vazio) 1 0,06 0,09 

Solanaceae Solanum mauritianum Fumo-Bravo 1 0,07 0,10 

Theaceae Camellia japonica Camélia 5 0,07 0,10 

Verbenaceae Duranta vestita Esporão-de-Pomba 9 0,04 0,06 

Total Geral   1068 563,96 845,93 

Os mapas que sequem apresentam a localização dos indivíduos isolados na ADA. 
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7.11. CONSOLIDAÇÃO DOS VOLUMES TOTAIS DE SUPRESSÃO 

O quadro a seguir apresenta os valores dos volumes totais estimados para supressão na ADA. 

Quadro 21: Volumes totais estimados para supressão na ADA. 

Tipologia 
Nº de 

Indivíduos 
Área de 

Supressão (m²) 
Volume de 

Supressão (m³) 
Volume de 

Supressão (st) 

Floresta Nativa em Estágio Inicial - - - - 

Floresta Nativa em Estágio Médio - 305.554,45 7.299,09 10.948,64 

Floresta Nativa em Estágio Avançado - 99.350,12 3.991,17 5.986,76 

Subtotal - 404.904,57 11.290,26 16.935,39 

Árvores Isoladas 1.068 - 563,96 845,93 

Total Geral 1.068 404.904,57 11.854,22 17.781,32 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para realização deste Inventário Florestal foram levantadas no total 35 parcelas de 200 m² cada na ADA, 
totalizando 7.000 m² de área levantada. 

Nas parcelas levantadas foram registrados no total 2.405 indivíduos identificadas em 127 espécies, pertencentes 
a 48 famílias botânicas.  

Conforme apresentado a suficiência amostral foi atingida para todos os parâmetros calculados. 

Foram registradas 4 espécies ameaçadas de extinção: Cedrela fissilis, Araucaria angustifolia, Dicksonia sellowiana 
e Ocotea porosa. 

A área de supressão apresenta vegetação com características de Vegetação em Estágio Médio e Avançado. 

Área total de supressão: 404.904,57 m² 

Estágio avançado: 99.350,12 m²  -  32.288,43 m² em APP 

Estágio médio: 305.554,45 m²  -  149.613,21 m² em APP 

O volume total estimado para supressão é de 11.854,22 m³ ou 17.781,32 st.  



  

 

9. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Figura 3: Início do Trecho onde iniciará o 
empreendimento, no entroncamento da Rod. Contorno 

Norte de Curitiba com a PR 417. (Data: 23/08/2021; 
Coordenadas: 678968.90 m E – 7195877.28 m S)  

Figura 4: Final do Trecho do empreendimento, 
intersecção com a BR 116. (Data: 16/08/2021; 

Coordenadas: 688269.88 m E – 7192429.21 m S) 

Figura 5: Aspecto geral da vegetação na área de 
estudo. (Data: 16/08/2021; Coordenadas: 688261.96 m 

E - 7192966.25 m S) 

Figura 6: Aspecto geral da vegetação na área de 
estudo. (Data: 16/08/2021; Coordenadas: 688111.62 m 

E - 7193218.01 m S) 

 



  

 

Figura 7: Profissional registrando dados do inventário 
florestal. (Data: 17/08/2021; Coordenadas: 688286.53 m 

E - 7192656.06 m S) 

Figura 8: Profissional realizando identificação de 
espécies arbóreas. (Data: 17/08/2021; Coordenadas: 

688286.53 m E - 7192656.06 m S) 

Figura 9: Detalhe da marcação realizada nas parcelas 
levantadas. (Data: 17/08/2021; Coordenadas: 687419.63 

m E - 7193876.12 m S) 

Figura 10: Marcação do eixo central da parcela. (Data: 
17/08/2021; Coordenadas: 687419.63 m E - 7193876.12  

m S) 

Figura 11: Aspecto da vegetação em Estágio Médio na 
parcela 2. (Data: 17/08/2021; Coordenadas: 687567.54 

m E - 7193482.87 m S) 

Figura 12: Aspecto da vegetação em Estágio Médio na 
parcela 3. (Data: 17/08/2021; Coordenadas: 687398.91m 

E - 7193654.77 m S) 



  

 

Figura 13: Aspecto da vegetação em Estágio Médio na 
parcela 28. (Data: 23/08/2021; Coordenadas: 678957.54 

m E - 7195922.87 m S) 

Figura 14: Aspecto da vegetação em Estágio Médio na 
parcela 30. (Data: 23/08/2021; Coordenadas: 

679599.91m E - 7195994.77 m S) 

Figura 15: Aspecto da vegetação em Estágio Avançado 
na parcela 16. (Data: 18/08/2021; Coordenadas: 

686446.71 m E - 7195002.09 m S) 

Figura 16: Aspecto da vegetação em Estágio Avançado 
na parcela 33. (Data: 19/08/2021; Coordenadas: 

685143.71 m E - 7195413.09 m S) 

Figura 17: Aspecto da vegetação em Estágio Avançado 
na parcela 48. (Data: 25/08/2021; Coordenadas: 

682460.60 m E - 7196608.29 m S) 
Figura 18: Aspecto da serrapilheira. (Data: 17/08/2021; 

Coordenadas: 687292.71 m E - 7193920.09 m S) 
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11. ANEXOS 

11.1. ANEXO 1 – DADOS DOS INDIVÍDUOS LEVANTADOS NAS PARCELAS NA ADA. 

Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

2 495 Allophylus edulis Chal-Chal 12,7 8,0 0,0127 0,0611 

2 496 Allophylus edulis Chal-Chal 11,5 8,0 0,0103 0,0495 

2 497 Myrcia sp. Guamirim 7,0 7,0 0,0039 0,0162 

2 498 Lithraea brasiliensis Aroeira 9,2 7,0 0,0067 0,0281 

2 499 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 13,7 10,0 0,0147 0,0883 

2 500 Clethra scabra Carne-de-Vaca 25,8 10,0 0,0522 0,3133 

2 501 Clethra scabra Carne-de-Vaca 13,5 10,0 0,0144 0,0862 

2 502 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 8,6 8,0 0,0058 0,0278 

2 503 Jacaranda puberula Carobinha 4,6 5,0 0,0017 0,0050 

2 504 Jacaranda puberula Carobinha 9,2 7,0 0,0067 0,0281 

2 505 Jacaranda puberula Carobinha 5,3 4,0 0,0022 0,0052 

2 506 Jacaranda puberula Carobinha 5,7 4,0 0,0026 0,0062 

2 507 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 10,2 5,0 0,0081 0,0244 

2 508 Morta (vazio) 4,0 3,0 0,0012 0,0022 

2 509 Morta (vazio) 21,3 5,0 0,0357 0,1072 

2 510 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 14,8 8,0 0,0172 0,0826 

2 511 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 8,9 7,0 0,0062 0,0262 

2 512 Cinnamodendron dinisii Pimenta 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

2 513 Prunus myrtifolia Pessegueiro-Bravo 6,2 7,0 0,0030 0,0127 

2 514 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,6 3,0 0,0017 0,0030 

2 515 Cinnamodendron dinisii Pimenta 8,6 5,0 0,0058 0,0174 

2 516 Morta (vazio) 10,8 2,5 0,0092 0,0138 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

2 517 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 5,4 6,5 0,0023 0,0090 

2 518 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,0 3,5 0,0012 0,0026 

2 519 Myrcia sp. 4 (vazio) 5,6 5,0 0,0024 0,0073 

2 520 Myrcia sp. (vazio) 14,6 7,0 0,0168 0,0707 

2 521 Cyathea corcovadensis Samambaiaçú 21,6 1,6 0,0368 0,0353 

2 522 Morta (vazio) 5,9 4,0 0,0027 0,0065 

2 523 Duranta vestita Esporão-de-Pomba 5,7 6,0 0,0026 0,0093 

2 524 Zanthoxylum kleinii Juvevê-Branco 28,8 10,0 0,0652 0,3910 

2 525 Cinnamodendron dinisii Pimenta 5,7 4,0 0,0026 0,0062 

2 526 Cyathea corcovadensis Samambaiaçú 18,8 1,7 0,0277 0,0283 

2 527 Ocotea pulchella Canela-Preta 10,5 7,5 0,0087 0,0390 

2 528 Morta (vazio) 14,6 7,0 0,0168 0,0707 

2 529 Morta (vazio) 10,2 5,0 0,0081 0,0244 

2 530 Ocotea pulchella Canela-Preta 12,1 9,0 0,0115 0,0620 

2 531 Ocotea pulchella Canela-Preta 13,1 9,0 0,0134 0,0722 

2 532 Morta (vazio) 4,5 6,0 0,0016 0,0056 

2 533 Morta (vazio) 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

2 534 Myrcia oblongata Cambuí 4,0 4,0 0,0012 0,0030 

2 535 Drimys angustifolia Casca-de-Anta 4,6 6,0 0,0017 0,0060 

2 536 Drimys angustifolia Casca-de-Anta 7,0 6,0 0,0039 0,0139 

2 537 Drimys angustifolia Casca-de-Anta 13,2 8,0 0,0137 0,0658 

2 538 Morta (vazio) 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

2 539 Myrcia oblongata Cambuí 11,8 8,0 0,0109 0,0523 

2 540 Morta (vazio) 15,0 7,0 0,0176 0,0738 

2 541 Cinnamodendron dinisii Pimenta 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

2 542 Myrcia guianensis Guamirim-Vermelho 10,8 8,0 0,0092 0,0442 

2 543 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

2 544 Psidium cattleianum Araçá 6,0 5,0 0,0029 0,0086 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

2 545 Ilex theezans Caúna 7,0 5,0 0,0039 0,0116 

2 546 Ilex theezans Caúna 4,8 5,0 0,0018 0,0054 

2 547 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 16,9 10,0 0,0224 0,1341 

2 548 Myrcia pubipetala Guamirim-Araçá 8,9 7,0 0,0062 0,0262 

2 549 Jacaranda puberula Carobinha 18,5 10,0 0,0268 0,1606 

2 550 Morta (vazio) 6,7 5,0 0,0035 0,0105 

2 551 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 6,7 6,0 0,0035 0,0126 

2 552 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 6,7 6,0 0,0035 0,0126 

2 553 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 11,0 6,0 0,0095 0,0341 

2 554 Zanthoxylum kleinii Juvevê-Branco 21,6 12,0 0,0368 0,2649 

2 555 Roupala montana Carvalho 15,3 10,0 0,0183 0,1100 

2 556 Myrcia pubipetala Guamirim-Araçá 6,0 7,0 0,0029 0,0121 

2 557 Sloanea hirsuta Sapopema 5,4 6,0 0,0023 0,0083 

2 558 Myrcia oblongata Cambuí 4,5 6,0 0,0016 0,0056 

2 559 Myrcia oblongata Cambuí 4,5 6,0 0,0016 0,0056 

2 560 Myrcia oblongata Cambuí 5,6 6,0 0,0024 0,0088 

2 561 Myrcia oblongata Cambuí 9,9 7,0 0,0076 0,0321 

2 562 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 13,1 9,0 0,0134 0,0722 

2 563 Cinnamodendron dinisii Pimenta 9,1 6,5 0,0065 0,0252 

2 564 Cinnamodendron dinisii Pimenta 5,4 5,0 0,0023 0,0069 

2 565 Lithraea brasiliensis Aroeira 19,1 12,0 0,0286 0,2063 

2 566 Lithraea brasiliensis Aroeira 21,3 12,0 0,0357 0,2572 

2 567 Lithraea brasiliensis Aroeira 16,9 12,0 0,0224 0,1609 

2 568 Myrcia oblongata Cambuí 6,0 8,0 0,0029 0,0138 

2 569 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 7,3 7,0 0,0042 0,0177 

2 570 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 8,6 8,0 0,0058 0,0278 

2 571 Cordiera concolor (vazio) 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

2 572 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 30,9 14,0 0,0749 0,6289 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

2 573 Cyathea corcovadensis Samambaiaçú 17,8 1,5 0,0250 0,0225 

2 574 Morta (vazio) 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

2 575 Clethra scabra Carne-de-Vaca 16,2 12,0 0,0207 0,1490 

2 576 Clethra scabra Carne-de-Vaca 7,6 12,0 0,0046 0,0330 

2 577 Clethra scabra Carne-de-Vaca 14,0 12,0 0,0154 0,1109 

2 578 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 13,8 14,0 0,0151 0,1265 

3 579 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

3 580 Eriobotrya japonica Nêspera 5,6 6,0 0,0024 0,0088 

3 581 Eriobotrya japonica Nêspera 4,8 6,0 0,0018 0,0064 

3 582 Araucaria angustifolia Araucária 36,0 11,0 0,1016 0,6706 

3 583 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,1 5,0 0,0013 0,0040 

3 584 Morta (vazio) 16,9 6,0 0,0224 0,0805 

3 585 Morta (vazio) 16,6 5,0 0,0215 0,0646 

3 586 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,8 5,0 0,0018 0,0054 

3 587 Eriobotrya japonica Nêspera 7,3 7,0 0,0042 0,0177 

3 588 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,1 6,0 0,0013 0,0048 

3 589 Clethra scabra Carne-de-Vaca 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

3 590 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 5,3 5,0 0,0022 0,0065 

3 591 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 7,6 8,0 0,0046 0,0220 

3 592 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 9,2 7,0 0,0067 0,0281 

3 593 Araucaria angustifolia Araucária 30,2 14,0 0,0718 0,6033 

3 594 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 5,4 5,0 0,0023 0,0069 

3 595 Morta (vazio) 29,6 5,0 0,0688 0,2065 

3 596 Morta (vazio) 9,2 5,5 0,0067 0,0221 

3 597 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 24,5 11,0 0,0472 0,3114 

3 598 Morta (vazio) 8,9 10,0 0,0062 0,0374 

3 599 Ilex dumosa Congonha-Miúda 10,2 9,0 0,0081 0,0440 

3 600 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,1 4,0 0,0013 0,0032 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

3 601 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,9 4,0 0,0019 0,0046 

3 602 Araucaria angustifolia Araucária 30,6 14,0 0,0733 0,6160 

3 603 NI (vazio) 18,5 10,0 0,0268 0,1606 

3 604 NI (vazio) 21,0 10,0 0,0347 0,2080 

3 605 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 6,5 6,0 0,0033 0,0120 

3 606 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,3 4,0 0,0015 0,0035 

3 607 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 4,0 3,0 0,0012 0,0022 

3 608 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 11,5 7,0 0,0103 0,0433 

3 609 Myrcia guianensis Guamirim-Vermelho 14,2 7,0 0,0158 0,0662 

3 610 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

3 611 Morta (vazio) 4,5 3,0 0,0016 0,0028 

3 612 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,8 3,5 0,0018 0,0038 

3 613 Myrsine laetevirens Capororoca 6,2 5,0 0,0030 0,0091 

3 614 Araucaria angustifolia Araucária 20,4 10,0 0,0326 0,1956 

3 615 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 16,2 7,0 0,0207 0,0869 

3 616 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 7,3 5,0 0,0042 0,0126 

3 617 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 15,0 7,0 0,0176 0,0738 

3 618 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 11,8 11,0 0,0109 0,0719 

3 619 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 4,3 5,0 0,0015 0,0044 

3 620 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,9 4,0 0,0019 0,0046 

3 621 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 8,3 4,5 0,0054 0,0145 

3 622 Myrceugenia euosma Cambuí 5,4 4,0 0,0023 0,0055 

3 623 Morta (vazio) 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

3 624 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 8,8 7,0 0,0060 0,0253 

3 625 Xylosma ciliatifolia Coroa-de-Cristo 4,6 5,0 0,0017 0,0050 

3 626 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 4,8 6,0 0,0018 0,0064 

3 627 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 7,6 6,0 0,0046 0,0165 

3 628 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 7,3 6,0 0,0042 0,0152 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

3 629 Myrsine coriacea Capororoca 8,3 7,0 0,0054 0,0226 

3 630 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 12,6 8,0 0,0124 0,0596 

3 631 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 10,8 8,0 0,0092 0,0442 

3 632 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 17,5 8,0 0,0241 0,1155 

3 633 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 12,1 8,0 0,0115 0,0552 

3 634 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 5,3 7,0 0,0022 0,0091 

3 635 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 8,0 7,0 0,0050 0,0209 

3 636 Matayba elaeagnoides Camboatá 27,7 12,0 0,0602 0,4337 

3 637 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 9,5 8,0 0,0072 0,0344 

3 638 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

3 639 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 14,5 8,0 0,0165 0,0791 

3 640 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

3 641 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 6,8 6,0 0,0037 0,0132 

3 642 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 4,8 6,0 0,0018 0,0064 

3 643 Cordyline spectabilis Uvarana 5,7 3,5 0,0026 0,0054 

3 644 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,3 4,0 0,0015 0,0035 

3 645 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,0 4,0 0,0012 0,0030 

3 646 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,3 4,0 0,0015 0,0035 

3 647 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

3 648 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 6,0 6,0 0,0029 0,0103 

3 649 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 7,6 4,0 0,0046 0,0110 

3 650 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 8,6 6,0 0,0058 0,0209 

3 651 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 7,6 7,0 0,0046 0,0193 

3 652 Pinus sp. Pínus 17,2 10,0 0,0232 0,1392 

7 885 Myrcia sp. (vazio) 6,4 8,0 0,0032 0,0153 

7 886 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 6,7 7,0 0,0035 0,0147 

7 887 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 5,4 7,0 0,0023 0,0097 

7 888 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 6,7 7,0 0,0035 0,0147 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

7 889 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 5,4 7,0 0,0023 0,0097 

7 890 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 20,4 10,0 0,0326 0,1956 

7 891 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 12,1 8,0 0,0115 0,0552 

7 892 Lafoensia vandelliana Dedaleiro 14,0 12,0 0,0154 0,1109 

7 893 Clethra scabra Carne-de-Vaca 29,6 13,0 0,0688 0,5368 

7 894 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 10,0 8,0 0,0079 0,0379 

7 895 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 13,4 8,0 0,0140 0,0674 

7 896 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 7,2 7,0 0,0040 0,0169 

7 897 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 8,0 7,0 0,0050 0,0209 

7 898 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 6,7 6,5 0,0035 0,0137 

7 899 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 21,6 10,0 0,0368 0,2208 

7 900 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 12,4 10,0 0,0121 0,0726 

7 901 Matayba elaeagnoides Camboatá 27,1 13,0 0,0575 0,4484 

7 902 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 5,7 8,0 0,0026 0,0124 

7 903 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 9,9 9,0 0,0076 0,0413 

7 904 Myrsine laetevirens Capororoca 4,8 5,0 0,0018 0,0054 

7 905 NI (vazio) 9,5 7,0 0,0072 0,0301 

7 908 Eugenia sp. (vazio) 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

7 909 Eugenia sp. (vazio) 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

7 910 Eugenia sp. (vazio) 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

7 911 Myrsine laetevirens Capororoca 10,8 8,0 0,0092 0,0442 

7 912 Myrcia sp. (vazio) 9,5 8,0 0,0072 0,0344 

7 913 Myrcia sp. (vazio) 7,0 8,0 0,0039 0,0185 

7 914 Ilex theezans Caúna 7,3 6,0 0,0042 0,0152 

7 915 Allophylus edulis Chal-Chal 10,0 7,0 0,0079 0,0332 

7 916 NI (vazio) 7,0 5,0 0,0039 0,0116 

7 917 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 7,5 7,0 0,0044 0,0185 

7 918 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 6,8 7,0 0,0037 0,0154 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

7 919 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 5,7 7,0 0,0026 0,0108 

7 920 Myrsine laetevirens Capororoca 6,7 7,0 0,0035 0,0147 

7 921 Myrsine laetevirens Capororoca 5,1 7,0 0,0020 0,0086 

7 922 Myrsine laetevirens Capororoca 5,3 5,0 0,0022 0,0065 

7 923 Myrsine laetevirens Capororoca 13,1 8,0 0,0134 0,0642 

7 924 Myrcia sp. (vazio) 5,4 7,0 0,0023 0,0097 

7 925 Myrcia sp. (vazio) 7,3 7,0 0,0042 0,0177 

7 926 Myrcia sp. (vazio) 5,4 5,0 0,0023 0,0069 

7 927 Myrcia sp. (vazio) 8,9 8,0 0,0062 0,0299 

7 928 Myrcia sp. (vazio) 7,0 7,0 0,0039 0,0162 

7 929 NI (vazio) 14,5 10,0 0,0165 0,0988 

7 930 Eugenia uniflora Pitangueira 6,4 7,0 0,0032 0,0134 

7 931 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 6,0 5,0 0,0029 0,0086 

7 932 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 10,2 8,0 0,0081 0,0391 

7 933 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 6,5 7,0 0,0033 0,0140 

7 934 Psidium cattleianum Araçá 4,8 6,0 0,0018 0,0064 

7 935 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 19,7 10,0 0,0306 0,1835 

7 936 NI (vazio) 8,3 9,0 0,0054 0,0290 

7 937 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 5,7 8,0 0,0026 0,0124 

7 938 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 21,5 13,0 0,0363 0,2828 

7 939 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 8,3 8,0 0,0054 0,0258 

7 940 NI (vazio) 4,8 5,0 0,0018 0,0054 

7 941 Morta (vazio) 13,1 5,0 0,0134 0,0401 

7 906 Eugenia sp. (vazio) 8,6 6,5 0,0058 0,0226 

7 907 Eugenia sp. (vazio) 6,7 6,0 0,0035 0,0126 

8 942 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 14,0 8,0 0,0154 0,0739 

8 943 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 26,4 14,0 0,0548 0,4605 

8 944 Roupala montana Carvalho 23,2 10,0 0,0424 0,2544 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

8 945 Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 6,5 8,0 0,0033 0,0161 

8 946 Piptocarpha axillaris Vassourão-Branco 12,7 9,0 0,0127 0,0688 

8 947 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 7,3 5,0 0,0042 0,0126 

8 948 Myrcia sp. Guamirim 8,0 5,0 0,0050 0,0149 

8 949 Morta (vazio) 4,3 3,0 0,0015 0,0026 

8 950 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 11,8 10,0 0,0109 0,0654 

8 951 Morta (vazio) 10,2 5,0 0,0081 0,0244 

8 952 Morta (vazio) 10,3 5,0 0,0084 0,0252 

8 953 Morta (vazio) 14,0 5,0 0,0154 0,0462 

8 954 Morta (vazio) 10,8 5,0 0,0092 0,0276 

8 955 Morta (vazio) 10,3 5,0 0,0084 0,0252 

8 956 Morta (vazio) 13,1 5,0 0,0134 0,0401 

8 957 Morta (vazio) 8,6 6,0 0,0058 0,0209 

8 958 Morta (vazio) 16,1 6,0 0,0203 0,0731 

8 959 Morta (vazio) 18,1 10,0 0,0259 0,1551 

8 960 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 15,6 10,0 0,0191 0,1146 

8 961 Myrcia multiflora Guamirim 19,7 12,0 0,0306 0,2202 

8 962 Myrcia cf. hatschbachii (vazio) 10,8 7,0 0,0092 0,0386 

8 963 Sorocea bonplandii Cincho 20,4 10,0 0,0326 0,1956 

8 964 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 9,2 8,0 0,0067 0,0321 

8 965 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 6,4 7,0 0,0032 0,0134 

8 966 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 5,3 7,0 0,0022 0,0091 

8 967 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 6,0 9,0 0,0029 0,0155 

8 968 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 9,9 8,0 0,0076 0,0367 

8 969 NI (vazio) 5,7 6,0 0,0026 0,0093 

8 970 Myrcia sp. (vazio) 18,8 12,0 0,0277 0,1994 

8 971 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 9,2 8,0 0,0067 0,0321 

8 972 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 5,3 6,0 0,0022 0,0078 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

8 973 Calyptranthes sp. (vazio) 8,6 6,0 0,0058 0,0209 

8 974 Calyptranthes sp. (vazio) 7,0 6,0 0,0039 0,0139 

8 975 Calyptranthes sp. (vazio) 5,4 6,0 0,0023 0,0083 

8 976 Calyptranthes sp. (vazio) 6,5 6,0 0,0033 0,0120 

8 977 Calyptranthes sp. (vazio) 7,5 8,0 0,0044 0,0211 

8 978 Myrcia sp. (vazio) 9,7 8,0 0,0074 0,0355 

8 979 Myrcia sp. (vazio) 14,0 8,0 0,0154 0,0739 

8 980 Myrcia sp. (vazio) 8,9 7,0 0,0062 0,0262 

8 981 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 5,4 7,0 0,0023 0,0097 

8 982 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 9,9 8,0 0,0076 0,0367 

8 983 Myrcia sp. (vazio) 8,4 5,0 0,0056 0,0168 

8 984 NI (vazio) 13,8 10,0 0,0151 0,0903 

8 985 Aspidosperma australe Peroba 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

8 986 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 6,0 6,0 0,0029 0,0103 

8 987 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 43,0 14,0 0,1450 1,2182 

8 988 Clethra scabra Carne-de-Vaca 6,2 7,0 0,0030 0,0127 

8 989 Myrcia sp. (vazio) 28,3 13,0 0,0630 0,4916 

8 990 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 6,0 6,0 0,0029 0,0103 

8 991 Myrcia sp. (vazio) 30,9 15,0 0,0749 0,6738 

8 992 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 11,8 10,0 0,0109 0,0654 

8 993 Myrcia sp. (vazio) 9,2 9,0 0,0067 0,0361 

8 994 NI (vazio) 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

8 995 NI (vazio) 8,0 6,0 0,0050 0,0179 

8 996 Morta (vazio) 9,9 9,0 0,0076 0,0413 

8 997 Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 12,4 9,0 0,0121 0,0654 

8 998 Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 10,8 9,0 0,0092 0,0497 

8 999 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 7,3 8,0 0,0042 0,0202 

8 1000 Morta (vazio) 8,0 8,0 0,0050 0,0239 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

8 1001 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 11,8 10,0 0,0109 0,0654 

8 1002 Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 7,6 9,0 0,0046 0,0248 

8 1003 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 34,4 13,0 0,0928 0,7240 

8 1004 Myrcia sp. Guamirim 4,8 5,0 0,0018 0,0054 

8 1005 Lithraea brasiliensis Aroeira 18,5 12,0 0,0268 0,1927 

8 1006 Citronella paniculata Congonha 18,5 12,0 0,0268 0,1927 

8 1007 Sloanea hirsuta Sapopema 12,4 10,0 0,0121 0,0726 

8 1008 Morta (vazio) 4,3 3,5 0,0015 0,0030 

8 1009 Morta (vazio) 9,9 8,0 0,0076 0,0367 

8 1010 Ilex theezans Caúna 11,1 9,0 0,0097 0,0526 

8 1011 Ilex theezans Caúna 8,3 9,0 0,0054 0,0290 

8 1012 Morta (vazio) 16,6 8,0 0,0215 0,1033 

8 1013 Myrcia sp. (vazio) 5,7 6,0 0,0026 0,0093 

8 1014 Aspidosperma australe Peroba 14,3 12,0 0,0161 0,1160 

8 1015 Lithraea brasiliensis Aroeira 15,3 9,0 0,0183 0,0990 

8 1016 Morta (vazio) 5,1 7,0 0,0020 0,0086 

8 1017 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 15,3 12,0 0,0183 0,1320 

8 1018 Ilex theezans Caúna 6,7 8,0 0,0035 0,0168 

8 1019 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 22,6 10,0 0,0401 0,2407 

8 1020 Calyptranthes sp. (vazio) 6,0 7,0 0,0029 0,0121 

8 1021 Morta (vazio) 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

8 1022 Zanthoxylum kleinii Juvevê-Branco 34,1 16,0 0,0911 0,8746 

8 1023 Zanthoxylum kleinii Juvevê-Branco 23,6 16,0 0,0436 0,4183 

10 1242 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 5,7 6,0 0,0026 0,0093 

10 1243 Ocotea puberula Canela-Sebo 4,0 5,0 0,0012 0,0037 

10 1244 Cordyline spectabilis Uvarana 6,7 4,0 0,0035 0,0084 

10 1245 Ocotea puberula Canela-Sebo 4,1 5,0 0,0013 0,0040 

10 1246 Ocotea puberula Canela-Sebo 7,0 5,0 0,0039 0,0116 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

10 1247 Eugenia uniflora Pitangueira 22,9 8,0 0,0413 0,1980 

10 1248 Mimosa scabrella Bracatinga 4,8 6,0 0,0018 0,0064 

10 1249 Morta (vazio) 28,6 9,0 0,0645 0,3481 

10 1250 Roupala montana Carvalho 6,0 5,0 0,0029 0,0086 

10 1251 Roupala montana Carvalho 7,3 7,0 0,0042 0,0177 

10 1252 Matayba elaeagnoides Camboatá 30,6 14,0 0,0733 0,6160 

10 1253 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 7,5 7,0 0,0044 0,0185 

10 1254 Myrcia sp. (vazio) 4,8 4,5 0,0018 0,0048 

10 1255 Myrcia sp. (vazio) 5,3 5,0 0,0022 0,0065 

10 1256 Eugenia uniflora Pitangueira 4,1 6,0 0,0013 0,0048 

10 1257 Lithraea brasiliensis Aroeira 14,6 12,0 0,0168 0,1212 

10 1258 Calyptranthes sp. (vazio) 9,5 8,0 0,0072 0,0344 

10 1259 Psychotria vellosiana Erva-de-Rato-de-Folhas-
Estreitas 

9,2 10,0 0,0067 0,0402 

10 1260 Roupala montana Carvalho 23,9 14,0 0,0448 0,3760 

10 1261 Psychotria vellosiana Erva-de-Rato-de-Folhas-
Estreitas 

5,4 6,0 0,0023 0,0083 

10 1262 Psychotria vellosiana Erva-de-Rato-de-Folhas-
Estreitas 

4,1 4,0 0,0013 0,0032 

10 1263 Myrcia sp. (vazio) 8,0 7,0 0,0050 0,0209 

10 1264 Myrcia sp. (vazio) 13,1 8,0 0,0134 0,0642 

10 1265 Myrcia sp. (vazio) 11,5 8,0 0,0103 0,0495 

10 1266 Myrcia sp. (vazio) 14,6 8,0 0,0168 0,0808 

10 1267 Myrcia sp. (vazio) 15,1 8,0 0,0180 0,0862 

10 1268 Myrcia sp. (vazio) 14,6 8,0 0,0168 0,0808 

10 1269 Morta (vazio) 10,8 4,0 0,0092 0,0221 

10 1270 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 18,5 7,0 0,0268 0,1124 

10 1271 Morta (vazio) 9,5 5,0 0,0072 0,0215 

10 1272 Morta (vazio) 6,7 3,0 0,0035 0,0063 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

10 1273 Morta (vazio) 11,5 5,0 0,0103 0,0309 

10 1274 Morta (vazio) 8,9 5,0 0,0062 0,0187 

10 1275 Morta (vazio) 9,2 5,0 0,0067 0,0201 

10 1276 Matayba elaeagnoides Camboatá 30,2 14,0 0,0718 0,6033 

10 1277 Myrcia sp. 4 (vazio) 14,6 10,0 0,0168 0,1010 

10 1278 Calyptranthes sp. (vazio) 6,0 4,0 0,0029 0,0069 

10 1279 Calyptranthes sp. (vazio) 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

10 1280 Morta (vazio) 7,0 6,0 0,0039 0,0139 

10 1281 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

10 1282 Lithraea brasiliensis Aroeira 13,4 7,0 0,0140 0,0590 

10 1283 Calyptranthes sp. (vazio) 8,4 8,0 0,0056 0,0268 

10 1284 Calyptranthes sp. (vazio) 14,5 8,0 0,0165 0,0791 

10 1285 Calyptranthes sp. (vazio) 10,3 8,0 0,0084 0,0403 

10 1286 Myrcia sp. Guamirim 8,0 8,0 0,0050 0,0239 

10 1287 Myrcia retorta Guamirim 26,7 15,0 0,0561 0,5053 

10 1288 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 12,7 8,0 0,0127 0,0611 

10 1289 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 21,3 12,0 0,0357 0,2572 

10 1290 Calyptranthes sp. (vazio) 6,7 7,0 0,0035 0,0147 

10 1291 Morta (vazio) 10,8 7,0 0,0092 0,0386 

10 1292 Morta (vazio) 8,6 7,0 0,0058 0,0244 

10 1293 Morta (vazio) 14,3 7,0 0,0161 0,0677 

10 1294 Lithraea brasiliensis Aroeira 22,9 10,0 0,0413 0,2475 

10 1295 Myrcia sp. (vazio) 5,1 8,0 0,0020 0,0098 

10 1296 Myrcia sp. (vazio) 7,3 10,0 0,0042 0,0253 

10 1297 Myrcia sp. (vazio) 10,8 10,0 0,0092 0,0552 

10 1298 Myrcia sp. (vazio) 13,4 10,0 0,0140 0,0842 

10 1299 Myrcia sp. (vazio) 14,0 10,0 0,0154 0,0924 

10 1300 Myrcia sp. (vazio) 7,6 8,0 0,0046 0,0220 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

10 1301 Psychotria vellosiana Erva-de-Rato-de-Folhas-
Estreitas 

4,5 6,0 0,0016 0,0056 

10 1302 Psychotria vellosiana 
Erva-de-Rato-de-Folhas-
Estreitas 

8,0 8,0 0,0050 0,0239 

10 1303 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 28,0 12,0 0,0616 0,4437 

10 1304 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 25,5 14,0 0,0509 0,4278 

10 1305 Matayba elaeagnoides Camboatá 20,4 12,0 0,0326 0,2347 

10 1306 Morta (vazio) 12,4 5,0 0,0121 0,0363 

10 1307 Morta (vazio) 9,9 7,0 0,0076 0,0321 

10 1308 Morta (vazio) 14,6 10,0 0,0168 0,1010 

10 1309 Morta (vazio) 11,1 7,0 0,0097 0,0409 

10 1310 Zanthoxylum kleinii Juvevê-Branco 11,8 12,0 0,0109 0,0784 

10 1311 Matayba elaeagnoides Camboatá 34,1 10,0 0,0911 0,5466 

10 1312 Araucaria angustifolia Araucária 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

10 1313 Psychotria vellosiana Erva-de-Rato-de-Folhas-
Estreitas 

5,4 5,0 0,0023 0,0069 

10 1314 Tibouchina sellowiana Manacá-de-Minas 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

10 1315 Tibouchina sellowiana Manacá-de-Minas 5,7 5,5 0,0026 0,0085 

10 1316 Piptocarpha axillaris Vassourão-Branco 22,3 14,0 0,0390 0,3275 

12 1458 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 9,9 6,0 0,0076 0,0275 

12 1459 Machaerium stipitatum Farinha-Seca 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

12 1460 Chrysophyllum inornatum Aleixo 43,6 16,0 0,1494 1,4338 

12 1461 Chrysophyllum marginatum Guatambu-de-Leite 10,8 8,0 0,0092 0,0442 

12 1462 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 46,5 14,0 0,1696 1,4248 

12 1463 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 7,6 7,0 0,0046 0,0193 

12 1464 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 16,2 8,0 0,0207 0,0993 

12 1465 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 28,6 10,0 0,0645 0,3867 

12 1466 Lonchocarpus cultratus Timbó 12,4 7,0 0,0121 0,0508 

12 1467 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 28,0 9,0 0,0616 0,3328 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

12 1468 Nectandra megapotamica Canela-Merda 7,3 5,0 0,0042 0,0126 

12 1469 Nectandra megapotamica Canela-Merda 5,4 5,0 0,0023 0,0069 

12 1470 Nectandra megapotamica Canela-Merda 69,1 15,0 0,3747 3,3724 

12 1471 Myrcia sp. Guamirim 16,9 8,0 0,0224 0,1073 

12 1472 Nectandra megapotamica Canela-Merda 28,0 15,0 0,0616 0,5546 

12 1473 Nectandra megapotamica Canela-Merda 11,5 10,0 0,0103 0,0619 

12 1474 Nectandra megapotamica Canela-Merda 21,3 12,0 0,0357 0,2572 

12 1475 Eugenia sp. (vazio) 41,7 14,0 0,1366 1,1471 

12 1476 Araucaria angustifolia Araucária 68,1 18,0 0,3644 3,9357 

12 1477 Nectandra megapotamica Canela-Merda 25,8 8,0 0,0522 0,2506 

12 1478 Eugenia sp. (vazio) 20,7 9,0 0,0336 0,1815 

12 1479 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 8,0 6,0 0,0050 0,0179 

15 4578 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 11,1 9,0 0,0097 0,0526 

15 4579 Allophylus edulis Chal-Chal 11,1 9,0 0,0097 0,0526 

15 4580 Nectandra megapotamica Canela-Merda 28,0 12,0 0,0616 0,4437 

15 4581 Ligustrum lucidum Ligustro 36,6 12,0 0,1052 0,7577 

15 4582 Ligustrum lucidum Ligustro 30,9 13,0 0,0749 0,5840 

15 4583 Morta (vazio) 10,5 7,0 0,0087 0,0364 

15 4584 Lithraea brasiliensis Aroeira 16,6 8,0 0,0215 0,1033 

15 4585 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 9,9 8,0 0,0076 0,0367 

15 4586 Morta (vazio) 10,8 4,0 0,0092 0,0221 

15 4587 NI (vazio) 8,9 6,0 0,0062 0,0225 

15 4588 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 6,0 5,0 0,0029 0,0086 

15 4589 Matayba elaeagnoides Camboatá 11,5 10,0 0,0103 0,0619 

15 4590 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 4,8 5,0 0,0018 0,0054 

15 4591 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 11,1 8,0 0,0097 0,0468 

15 4592 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 5,4 6,0 0,0023 0,0083 

15 4593 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 4,8 5,0 0,0018 0,0054 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

15 4594 Lithraea brasiliensis Aroeira 11,8 8,0 0,0109 0,0523 

15 4595 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 5,9 5,0 0,0027 0,0082 

15 4596 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 13,7 8,0 0,0147 0,0706 

15 4597 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 6,0 5,0 0,0029 0,0086 

15 4598 Luehea divaricata Açoita-Cavalo 17,5 8,5 0,0241 0,1228 

15 4599 Allophylus edulis Chal-Chal 7,3 6,0 0,0042 0,0152 

15 4600 Campomanesia rhombea Gabiroba 12,7 8,0 0,0127 0,0611 

15 4601 Ligustrum lucidum Ligustro 9,1 6,5 0,0065 0,0252 

15 4602 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 7,0 7,0 0,0039 0,0162 

15 4603 Morta (vazio) 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

15 4604 Campomanesia rhombea Gabiroba 4,8 6,0 0,0018 0,0064 

15 4605 Myrsine coriacea Capororoca 16,6 10,0 0,0215 0,1291 

15 4606 Allophylus edulis Chal-Chal 11,5 8,0 0,0103 0,0495 

15 4607 NI (vazio) 9,5 10,0 0,0072 0,0430 

15 4608 Ligustrum lucidum Ligustro 25,1 12,0 0,0497 0,3576 

15 4609 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 5,1 6,0 0,0020 0,0073 

15 4610 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 6,2 6,0 0,0030 0,0109 

15 4611 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 5,4 6,0 0,0023 0,0083 

15 4612 Ligustrum lucidum Ligustro 36,0 10,0 0,1016 0,6097 

15 4613 Allophylus edulis Chal-Chal 8,0 8,0 0,0050 0,0239 

15 4614 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 5,1 4,5 0,0020 0,0055 

15 4615 Ligustrum lucidum Ligustro 5,1 4,5 0,0020 0,0055 

15 4616 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

15 4617 Morta (vazio) 4,6 4,0 0,0017 0,0040 

15 4618 Morta (vazio) 9,2 8,0 0,0067 0,0321 

15 4619 Allophylus edulis Chal-Chal 8,0 6,0 0,0050 0,0179 

15 4620 Morta (vazio) 7,6 5,0 0,0046 0,0138 

15 4621 Pterocarpus rohrii Pau-Sangue 7,2 7,0 0,0040 0,0169 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

15 4622 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 4,9 5,0 0,0019 0,0057 

15 4623 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 4,8 5,0 0,0018 0,0054 

15 4624 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 6,4 6,5 0,0032 0,0124 

15 4625 NI (vazio) 11,9 10,0 0,0112 0,0671 

15 4626 Allophylus edulis Chal-Chal 9,4 9,0 0,0069 0,0374 

15 4627 Allophylus edulis Chal-Chal 10,8 9,0 0,0092 0,0497 

15 4628 Myrsine coriacea Capororoca 17,8 12,0 0,0250 0,1797 

15 4629 Campomanesia rhombea Gabiroba 16,2 11,0 0,0207 0,1366 

15 4630 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

15 4631 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 7,3 6,0 0,0042 0,0152 

15 4632 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

15 4633 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

15 4634 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 12,1 8,0 0,0115 0,0552 

15 4635 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 14,5 10,0 0,0165 0,0988 

15 4636 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 7,2 6,0 0,0040 0,0145 

15 4637 Allophylus edulis Chal-Chal 9,9 7,0 0,0076 0,0321 

15 4638 Allophylus edulis Chal-Chal 6,7 7,0 0,0035 0,0147 

15 4639 Lithraea brasiliensis Aroeira 11,8 7,0 0,0109 0,0458 

15 4640 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 4,8 5,5 0,0018 0,0059 

15 4641 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 6,7 5,5 0,0035 0,0116 

16 1654 Araucaria angustifolia Araucária 42,0 16,0 0,1387 1,3311 

16 1655 Araucaria angustifolia Araucária 10,8 8,0 0,0092 0,0442 

16 1656 Morta (vazio) 7,0 7,0 0,0039 0,0162 

16 1657 Araucaria angustifolia Araucária 9,5 7,0 0,0072 0,0301 

16 1658 Araucaria angustifolia Araucária 12,4 12,0 0,0121 0,0871 

16 1659 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 11,8 12,0 0,0109 0,0784 

16 1660 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 5,7 5,0 0,0026 0,0077 

16 1661 Araucaria angustifolia Araucária 6,0 5,0 0,0029 0,0086 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

16 1662 Araucaria angustifolia Araucária 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

16 1663 Araucaria angustifolia Araucária 7,6 6,0 0,0046 0,0165 

16 1664 Araucaria angustifolia Araucária 15,6 7,0 0,0191 0,0802 

16 1665 Araucaria angustifolia Araucária 4,8 5,0 0,0018 0,0054 

16 1666 Myrcia sp. (vazio) 42,7 14,0 0,1429 1,2002 

16 1667 Araucaria angustifolia Araucária 14,0 10,0 0,0154 0,0924 

16 1668 Araucaria angustifolia Araucária 36,9 18,0 0,1071 1,1564 

16 1669 Myrcia hatschbachii Caingá 22,3 8,0 0,0390 0,1872 

16 1670 Araucaria angustifolia Araucária 7,6 7,0 0,0046 0,0193 

16 1671 Myrcia sp. Guamirim 4,0 4,0 0,0012 0,0030 

16 1672 Morta (vazio) 4,1 3,0 0,0013 0,0024 

16 1673 Myrcia sp. (vazio) 13,4 10,0 0,0140 0,0842 

16 1674 Araucaria angustifolia Araucária 22,3 12,0 0,0390 0,2807 

16 1675 Araucaria angustifolia Araucária 15,9 12,0 0,0199 0,1432 

16 1676 Araucaria angustifolia Araucária 16,6 18,0 0,0215 0,2324 

16 1677 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 14,2 9,0 0,0158 0,0851 

16 1678 Araucaria angustifolia Araucária 13,4 10,0 0,0140 0,0842 

16 1679 Araucaria angustifolia Araucária 5,1 4,0 0,0020 0,0049 

16 1680 Araucaria angustifolia Araucária 5,7 5,0 0,0026 0,0077 

16 1681 Araucaria angustifolia Araucária 6,7 5,5 0,0035 0,0116 

16 1682 Araucaria angustifolia Araucária 11,5 9,0 0,0103 0,0557 

16 1683 Araucaria angustifolia Araucária 15,9 8,0 0,0199 0,0955 

16 1684 Araucaria angustifolia Araucária 9,2 8,0 0,0067 0,0321 

16 1685 Araucaria angustifolia Araucária 19,1 15,0 0,0286 0,2578 

16 1686 Araucaria angustifolia Araucária 22,6 18,0 0,0401 0,4332 

16 1687 Morta (vazio) 6,7 4,0 0,0035 0,0084 

16 1688 Araucaria angustifolia Araucária 9,5 8,0 0,0072 0,0344 

16 1689 Morta (vazio) 5,1 5,0 0,0020 0,0061 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

16 1690 Araucaria angustifolia Araucária 15,9 9,0 0,0199 0,1074 

16 1691 Araucaria angustifolia Araucária 14,6 10,0 0,0168 0,1010 

16 1692 Araucaria angustifolia Araucária 13,1 7,0 0,0134 0,0562 

16 1693 Araucaria angustifolia Araucária 8,0 5,0 0,0050 0,0149 

16 1694 Araucaria angustifolia Araucária 29,9 14,0 0,0703 0,5906 

16 1695 Araucaria angustifolia Araucária 9,2 8,0 0,0067 0,0321 

16 1696 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,5 3,5 0,0016 0,0033 

16 1697 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 6,7 7,0 0,0035 0,0147 

16 1698 Araucaria angustifolia Araucária 33,4 12,0 0,0877 0,6317 

16 1699 Araucaria angustifolia Araucária 7,8 6,0 0,0048 0,0172 

16 1700 Araucaria angustifolia Araucária 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

16 1701 Morta (vazio) 7,6 3,0 0,0046 0,0083 

16 1702 Araucaria angustifolia Araucária 14,0 10,0 0,0154 0,0924 

16 1703 Araucaria angustifolia Araucária 11,1 8,0 0,0097 0,0468 

16 1704 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 6,4 6,0 0,0032 0,0115 

16 1705 Araucaria angustifolia Araucária 8,1 7,0 0,0052 0,0217 

16 1706 Araucaria angustifolia Araucária 23,6 13,0 0,0436 0,3399 

16 1707 Araucaria angustifolia Araucária 18,5 15,0 0,0268 0,2409 

16 1708 Araucaria angustifolia Araucária 15,9 10,0 0,0199 0,1194 

16 1709 Morta (vazio) 7,6 6,0 0,0046 0,0165 

16 1710 Morta (vazio) 24,8 9,0 0,0484 0,2614 

16 1711 Araucaria angustifolia Araucária 8,3 6,0 0,0054 0,0194 

16 1712 Araucaria angustifolia Araucária 37,2 16,0 0,1089 1,0457 

16 1713 Araucaria angustifolia Araucária 15,0 8,0 0,0176 0,0844 

16 1714 Araucaria angustifolia Araucária 7,8 6,5 0,0048 0,0186 

16 1715 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 21,0 9,0 0,0347 0,1872 

16 1716 Araucaria angustifolia Araucária 31,8 17,0 0,0796 0,8117 

16 1717 Araucaria angustifolia Araucária 8,0 6,0 0,0050 0,0179 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

16 1718 Araucaria angustifolia Araucária 7,0 6,0 0,0039 0,0139 

16 1719 Araucaria angustifolia Araucária 17,2 9,0 0,0232 0,1253 

16 1720 Morta (vazio) 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

16 1721 Araucaria angustifolia Araucária 8,6 7,0 0,0058 0,0244 

16 1722 Araucaria angustifolia Araucária 9,9 7,0 0,0076 0,0321 

18 1752 Morta (vazio) 10,0 7,0 0,0079 0,0332 

18 1753 Psychotria vellosiana Erva-de-Rato-de-Folhas-
Estreitas 

5,6 6,0 0,0024 0,0088 

18 1754 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 9,9 6,0 0,0076 0,0275 

18 1755 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 4,3 6,0 0,0015 0,0052 

18 1756 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 9,5 6,0 0,0072 0,0258 

18 1757 Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 10,2 8,0 0,0081 0,0391 

18 1758 Eriobotrya japonica Nêspera 5,7 4,5 0,0026 0,0070 

18 1759 Myrsine umbellata Capororocão 7,3 8,0 0,0042 0,0202 

18 1760 Eriobotrya japonica Nêspera 4,8 5,0 0,0018 0,0054 

18 1761 Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 6,4 7,0 0,0032 0,0134 

18 1762 Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 5,6 6,0 0,0024 0,0088 

18 1763 Eriobotrya japonica Nêspera 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

18 1764 Eriobotrya japonica Nêspera 5,1 4,5 0,0020 0,0055 

18 1765 Lamanonia ternata Guaperê 9,5 7,0 0,0072 0,0301 

18 1766 Lamanonia ternata Guaperê 5,4 5,0 0,0023 0,0069 

18 1767 Lamanonia ternata Guaperê 7,3 8,0 0,0042 0,0202 

18 1768 Lamanonia ternata Guaperê 13,7 8,0 0,0147 0,0706 

18 1769 Lamanonia ternata Guaperê 15,9 8,0 0,0199 0,0955 

18 1770 Lamanonia ternata Guaperê 13,7 8,0 0,0147 0,0706 

18 1771 Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 8,0 7,0 0,0050 0,0209 

18 1772 Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

18 1773 Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 4,1 5,0 0,0013 0,0040 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

18 1774 Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 4,8 5,0 0,0018 0,0054 

18 1775 Psychotria vellosiana 
Erva-de-Rato-de-Folhas-
Estreitas 6,7 6,0 0,0035 0,0126 

18 1776 Psychotria vellosiana Erva-de-Rato-de-Folhas-
Estreitas 

5,4 6,0 0,0023 0,0083 

18 1777 Jacaranda puberula Carobinha 19,4 10,0 0,0296 0,1777 

18 1778 Jacaranda puberula Carobinha 14,6 10,0 0,0168 0,1010 

18 1779 Eriobotrya japonica Nêspera 5,4 5,0 0,0023 0,0069 

18 1780 Neomitranthes sp. (vazio) 4,5 3,0 0,0016 0,0028 

18 1781 NI (vazio) 15,6 12,0 0,0191 0,1376 

18 1782 Morta (vazio) 5,9 7,0 0,0027 0,0114 

18 1783 Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

18 1784 NI (vazio) 6,4 7,0 0,0032 0,0134 

18 1785 Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

18 1786 Cordyline spectabilis Uvarana 5,7 3,0 0,0026 0,0046 

18 1787 Lamanonia ternata Guaperê 22,3 9,0 0,0390 0,2106 

18 1788 Lamanonia ternata Guaperê 14,3 9,0 0,0161 0,0870 

18 1789 Lamanonia ternata Guaperê 14,6 10,0 0,0168 0,1010 

18 1790 Lamanonia ternata Guaperê 9,2 8,0 0,0067 0,0321 

18 1791 Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 4,8 5,0 0,0018 0,0054 

18 1792 Eriobotrya japonica Nêspera 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

18 1793 Eriobotrya japonica Nêspera 5,7 4,0 0,0026 0,0062 

18 1794 Myrciaria sp. (vazio) 6,0 5,5 0,0029 0,0095 

18 1795 Piptocarpha axillaris Vassourão-Branco 7,5 6,5 0,0044 0,0171 

18 1796 Clethra scabra Carne-de-Vaca 6,7 6,5 0,0035 0,0137 

18 1797 Clethra scabra Carne-de-Vaca 16,9 9,0 0,0224 0,1207 

18 1798 Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 8,3 8,0 0,0054 0,0258 

18 1799 Clethra scabra Carne-de-Vaca 4,1 7,0 0,0013 0,0056 

18 1800 Ilex theezans Caúna 5,4 7,0 0,0023 0,0097 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

18 1801 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 9,5 5,5 0,0072 0,0236 

18 1802 Eriobotrya japonica Nêspera 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

18 1803 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,1 6,0 0,0013 0,0048 

18 1804 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,4 7,0 0,0023 0,0097 

18 1805 Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 6,0 7,0 0,0029 0,0121 

18 1806 Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 7,0 7,0 0,0039 0,0162 

18 1807 Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 6,7 7,0 0,0035 0,0147 

18 1808 Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 7,6 7,0 0,0046 0,0193 

18 1809 Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 5,4 7,0 0,0023 0,0097 

18 1810 Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 6,4 7,0 0,0032 0,0134 

18 1811 Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 6,7 7,0 0,0035 0,0147 

18 1812 Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 16,9 9,0 0,0224 0,1207 

18 1813 Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 12,4 9,0 0,0121 0,0654 

18 1814 Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 19,1 9,0 0,0286 0,1547 

18 1815 Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 18,1 9,0 0,0259 0,1396 

18 1816 Morta (vazio) 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

18 1817 Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 10,2 10,0 0,0081 0,0489 

18 1818 Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 21,6 11,0 0,0368 0,2428 

18 1819 Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 9,9 10,0 0,0076 0,0459 

18 1820 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 4,0 5,0 0,0012 0,0037 

18 1821 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

18 1822 NI (vazio) 7,0 7,0 0,0039 0,0162 

18 1823 NI (vazio) 8,0 7,0 0,0050 0,0209 

18 1824 Ilex theezans Caúna 4,8 5,0 0,0018 0,0054 

18 1825 Morta (vazio) 4,1 3,0 0,0013 0,0024 

18 1826 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,7 5,0 0,0026 0,0077 

18 1827 Eriobotrya japonica Nêspera 5,9 7,0 0,0027 0,0114 

18 1828 Morta (vazio) 4,1 4,0 0,0013 0,0032 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

18 1829 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 6,0 8,0 0,0029 0,0138 

18 1830 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 6,4 8,0 0,0032 0,0153 

18 1831 Morta (vazio) 4,1 5,0 0,0013 0,0040 

18 1832 Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 23,7 11,0 0,0442 0,2915 

18 1833 Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 19,1 11,0 0,0286 0,1891 

18 1834 Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 14,0 11,0 0,0154 0,1017 

18 1835 Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 16,2 11,0 0,0207 0,1366 

18 1836 Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 15,0 11,0 0,0176 0,1160 

18 1837 Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 22,9 11,0 0,0413 0,2723 

18 1838 Eriobotrya japonica Nêspera 9,2 6,5 0,0067 0,0261 

18 1839 Clethra scabra Carne-de-Vaca 5,1 6,0 0,0020 0,0073 

18 1840 Clethra scabra Carne-de-Vaca 7,6 8,0 0,0046 0,0220 

18 1841 Myrcia splendens Guamirim-Miúdo 4,0 3,0 0,0012 0,0022 

18 1842 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 6,4 6,0 0,0032 0,0115 

18 1843 Matayba elaeagnoides Camboatá 6,7 7,0 0,0035 0,0147 

18 1844 Prunus myrtifolia Pessegueiro-Bravo 8,4 8,0 0,0056 0,0268 

18 1845 Morta (vazio) 17,8 12,0 0,0250 0,1797 

18 1846 Morta (vazio) 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

18 1847 Clethra scabra Carne-de-Vaca 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

18 1848 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 6,0 5,5 0,0029 0,0095 

19 1849 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 22,0 10,0 0,0379 0,2273 

19 1850 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 7,3 7,0 0,0042 0,0177 

19 1851 Citronella paniculata Congonha 6,4 6,0 0,0032 0,0115 

19 1852 Sorocea bonplandii Cincho 6,4 6,5 0,0032 0,0124 

19 1853 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 8,0 8,0 0,0050 0,0239 

19 1854 Alsophila setosa Xaxim-de-Espinho 10,5 3,0 0,0087 0,0156 

19 1855 Chrysophyllum marginatum Guatambu-de-Leite 6,7 6,0 0,0035 0,0126 

19 1856 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 8,3 8,0 0,0054 0,0258 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

19 1857 Myrcia sp. Guamirim 10,8 8,0 0,0092 0,0442 

19 1858 Persea willdenovii (vazio) 4,5 6,0 0,0016 0,0056 

19 1859 Cedrela fissilis Cedro 22,3 12,0 0,0390 0,2807 

19 1860 Morta (vazio) 6,0 6,5 0,0029 0,0112 

19 1861 Ocotea porosa Canela-Imbúia 56,0 16,0 0,2465 2,3663 

19 1862 Cinnamodendron dinisii Pimenta 15,6 12,0 0,0191 0,1376 

19 1863 Morta (vazio) 7,3 3,0 0,0042 0,0076 

19 1864 Psychotria vellosiana 
Erva-de-Rato-de-Folhas-
Estreitas 6,7 7,0 0,0035 0,0147 

19 1865 Cinnamodendron dinisii Pimenta 21,6 9,5 0,0368 0,2097 

19 1866 Sorocea bonplandii Cincho 9,2 6,0 0,0067 0,0241 

19 1867 Annona emarginata Corticeira 4,8 6,5 0,0018 0,0070 

19 1868 Sloanea hirsuta Sapopema 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

19 1869 Neomitranthes sp. (vazio) 26,1 12,0 0,0535 0,3852 

19 1870 Morta (vazio) 8,6 6,0 0,0058 0,0209 

19 1871 Morta (vazio) 9,9 6,0 0,0076 0,0275 

19 1872 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 13,1 10,0 0,0134 0,0803 

19 1873 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 29,3 14,0 0,0674 0,5658 

19 1874 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 27,4 14,0 0,0589 0,4944 

19 1875 NI (vazio) 19,7 10,0 0,0306 0,1835 

19 1876 Myrciaria sp. (vazio) 37,2 10,0 0,1089 0,6536 

19 1877 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 18,8 8,0 0,0277 0,1330 

19 1878 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 25,1 12,0 0,0497 0,3576 

19 1879 Roupala montana Carvalho 17,2 8,0 0,0232 0,1114 

19 1880 Myrciaria sp. (vazio) 18,8 8,0 0,0277 0,1330 

19 1881 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 8,0 7,0 0,0050 0,0209 

19 1882 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 32,8 12,0 0,0844 0,6078 

23 2245 Ocotea pulchella Canela-Preta 12,7 9,0 0,0127 0,0688 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

23 2246 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 6,7 5,0 0,0035 0,0105 

23 2247 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 24,5 14,0 0,0472 0,3963 

23 2248 Laplacea fruticosa Santa-rita 4,1 3,0 0,0013 0,0024 

23 2249 Ocotea pulchella Canela-Preta 24,8 12,0 0,0484 0,3486 

23 2250 Ocotea pulchella Canela-Preta 10,2 10,0 0,0081 0,0489 

23 2251 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 25,5 14,0 0,0509 0,4278 

23 2252 Morta (vazio) 30,2 4,0 0,0718 0,1724 

23 2253 Laplacea fruticosa Santa-rita 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

23 2254 Ocotea pulchella Canela-Preta 13,1 10,0 0,0134 0,0803 

23 2255 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

23 2256 Cinnamodendron dinisii Pimenta 13,7 7,0 0,0147 0,0618 

23 2257 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 9,9 6,5 0,0076 0,0298 

23 2258 Myrcia brasiliensis Guamirim 8,6 6,0 0,0058 0,0209 

23 2259 Morta (vazio) 5,4 4,0 0,0023 0,0055 

23 2260 Nectandra megapotamica Canela-Merda 22,6 13,0 0,0401 0,3129 

23 2261 Nectandra megapotamica Canela-Merda 14,0 10,0 0,0154 0,0924 

23 2262 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 14,6 10,0 0,0168 0,1010 

23 2263 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 8,0 7,0 0,0050 0,0209 

23 2264 Laplacea fruticosa Santa-rita 4,5 5,5 0,0016 0,0051 

23 2265 Rhamnus sphaerosperma Fruto-de-Pombo 9,2 7,0 0,0067 0,0281 

23 2266 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 35,3 13,0 0,0980 0,7647 

25 2394 Ligustrum lucidum Ligustro 8,9 5,0 0,0062 0,0187 

25 2395 Morta (vazio) 10,8 4,0 0,0092 0,0221 

25 2396 Morta (vazio) 6,0 3,0 0,0029 0,0052 

25 2397 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

25 2398 Pinus sp. Pínus 42,3 13,0 0,1408 1,0979 

25 2399 Ligustrum lucidum Ligustro 10,5 4,0 0,0087 0,0208 

25 2400 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,8 5,0 0,0018 0,0054 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

25 2401 Ligustrum lucidum Ligustro 6,5 6,0 0,0033 0,0120 

25 2402 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 7,3 6,0 0,0042 0,0152 

25 2403 Ligustrum lucidum Ligustro 7,6 5,0 0,0046 0,0138 

25 2404 Ligustrum lucidum Ligustro 6,0 5,0 0,0029 0,0086 

25 2405 Ligustrum lucidum Ligustro 6,2 5,0 0,0030 0,0091 

25 2406 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 11,0 6,0 0,0095 0,0341 

25 2407 Ligustrum lucidum Ligustro 4,5 6,0 0,0016 0,0056 

25 2408 Ligustrum lucidum Ligustro 4,5 6,0 0,0016 0,0056 

25 2409 Ligustrum lucidum Ligustro 5,6 6,0 0,0024 0,0088 

25 2410 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 5,9 6,0 0,0027 0,0098 

25 2411 Ligustrum lucidum Ligustro 8,9 6,5 0,0062 0,0243 

25 2412 Ligustrum lucidum Ligustro 8,0 5,5 0,0050 0,0164 

25 2413 Ligustrum lucidum Ligustro 7,6 5,5 0,0046 0,0151 

25 2414 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 14,3 6,5 0,0161 0,0628 

25 2415 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,1 5,0 0,0013 0,0040 

25 2416 Ligustrum lucidum Ligustro 9,5 6,0 0,0072 0,0258 

25 2417 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 7,6 6,0 0,0046 0,0165 

25 2418 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

25 2419 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 7,5 5,0 0,0044 0,0132 

25 2420 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 8,3 5,0 0,0054 0,0161 

25 2421 Pinus sp. Pínus 22,9 11,0 0,0413 0,2723 

25 2422 Pinus sp. Pínus 15,9 9,0 0,0199 0,1074 

25 2423 Pinus sp. Pínus 25,1 11,0 0,0497 0,3278 

25 2424 Pinus sp. Pínus 24,2 11,0 0,0460 0,3034 

25 2425 Ligustrum lucidum Ligustro 19,1 6,5 0,0286 0,1117 

25 2426 Ligustrum lucidum Ligustro 4,3 4,0 0,0015 0,0035 

25 2427 Pinus sp. Pínus 8,0 5,0 0,0050 0,0149 

25 2428 Pinus sp. Pínus 6,7 5,0 0,0035 0,0105 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

25 2429 Pinus sp. Pínus 48,4 15,0 0,1838 1,6546 

25 2430 Pinus sp. Pínus 29,1 14,0 0,0666 0,5596 

25 2431 Morta (vazio) 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

25 2432 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 8,0 5,0 0,0050 0,0149 

25 2433 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 7,0 5,0 0,0039 0,0116 

25 2434 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 8,3 5,0 0,0054 0,0161 

25 2435 Ligustrum lucidum Ligustro 6,0 6,0 0,0029 0,0103 

25 2436 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

25 2437 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 6,4 4,5 0,0032 0,0086 

25 2438 Ligustrum lucidum Ligustro 6,4 5,0 0,0032 0,0095 

25 2439 Morta (vazio) 6,2 5,0 0,0030 0,0091 

25 2440 Morta (vazio) 4,9 4,0 0,0019 0,0046 

25 2441 Morta (vazio) 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

25 2442 Myrsine coriacea Capororoca 10,2 6,0 0,0081 0,0293 

25 2443 Citronella gongonha Congonha 7,0 5,0 0,0039 0,0116 

25 2444 Ligustrum lucidum Ligustro 4,8 5,0 0,0018 0,0054 

25 2445 Ligustrum lucidum Ligustro 4,9 5,0 0,0019 0,0057 

25 2446 Ligustrum lucidum Ligustro 6,4 5,0 0,0032 0,0095 

25 2447 Morta (vazio) 7,3 4,0 0,0042 0,0101 

25 2448 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 5,4 5,0 0,0023 0,0069 

25 2449 Ligustrum lucidum Ligustro 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

25 2450 Morta (vazio) 6,0 3,0 0,0029 0,0052 

25 2451 Ligustrum lucidum Ligustro 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

25 2452 Ligustrum lucidum Ligustro 6,4 5,0 0,0032 0,0095 

25 2453 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 6,0 5,0 0,0029 0,0086 

25 2454 Psidium cattleianum Araçá 4,3 6,0 0,0015 0,0052 

25 2455 Morta (vazio) 4,9 5,0 0,0019 0,0057 

25 2456 Morta (vazio) 5,4 5,0 0,0023 0,0069 



108 

  

 

Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

25 2457 Ligustrum lucidum Ligustro 5,3 5,0 0,0022 0,0065 

25 2458 Ligustrum lucidum Ligustro 5,4 5,5 0,0023 0,0076 

25 2459 Ligustrum lucidum Ligustro 7,3 5,0 0,0042 0,0126 

25 2460 Ligustrum lucidum Ligustro 4,3 5,0 0,0015 0,0044 

25 2461 Ligustrum lucidum Ligustro 7,0 5,0 0,0039 0,0116 

25 2462 Ligustrum lucidum Ligustro 8,6 5,0 0,0058 0,0174 

25 2463 Ligustrum lucidum Ligustro 5,7 6,0 0,0026 0,0093 

25 2464 Myrsine coriacea Capororoca 10,0 6,0 0,0079 0,0284 

25 2465 Myrsine coriacea Capororoca 13,4 6,0 0,0140 0,0505 

25 2466 Myrsine coriacea Capororoca 10,2 6,0 0,0081 0,0293 

25 2467 Ligustrum lucidum Ligustro 4,8 5,0 0,0018 0,0054 

25 2468 Ligustrum lucidum Ligustro 11,9 6,0 0,0112 0,0403 

25 2469 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 9,2 6,0 0,0067 0,0241 

25 2470 Allophylus edulis Chal-Chal 4,8 6,0 0,0018 0,0064 

25 2471 Allophylus edulis Chal-Chal 4,1 6,0 0,0013 0,0048 

25 2472 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 8,9 6,0 0,0062 0,0225 

25 2473 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 8,8 6,0 0,0060 0,0217 

25 2474 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 7,3 5,0 0,0042 0,0126 

25 2475 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 7,0 6,0 0,0039 0,0139 

25 2476 Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-Cadela 6,4 6,0 0,0032 0,0115 

25 2477 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 7,0 6,0 0,0039 0,0139 

25 2478 NI (vazio) 12,7 6,0 0,0127 0,0458 

25 2479 Citronella paniculata Congonha 11,1 6,0 0,0097 0,0351 

25 2480 Myrsine coriacea Capororoca 7,0 6,0 0,0039 0,0139 

25 2481 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 9,5 6,0 0,0072 0,0258 

25 2482 Ligustrum lucidum Ligustro 5,4 4,5 0,0023 0,0062 

25 2483 Myrceugenia euosma Cambuí 5,6 4,5 0,0024 0,0066 

25 2484 Myrceugenia euosma Cambuí 7,3 4,5 0,0042 0,0114 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

25 2485 Myrceugenia euosma Cambuí 5,7 4,5 0,0026 0,0070 

25 2486 Myrceugenia euosma Cambuí 4,1 4,5 0,0013 0,0036 

25 2487 Myrceugenia euosma Cambuí 5,1 4,5 0,0020 0,0055 

25 2488 Myrceugenia euosma Cambuí 4,3 4,5 0,0015 0,0039 

25 2489 Myrceugenia euosma Cambuí 5,7 4,5 0,0026 0,0070 

25 2490 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 5,1 6,0 0,0020 0,0073 

25 2491 Myrcia retorta Guamirim 4,8 4,5 0,0018 0,0048 

25 2492 Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-Cadela 6,2 6,0 0,0030 0,0109 

28 2617 Matayba elaeagnoides Camboatá 12,7 9,0 0,0127 0,0688 

28 2618 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 5,7 6,0 0,0026 0,0093 

28 2619 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 4,8 6,0 0,0018 0,0064 

28 2620 NI (vazio) 20,1 10,0 0,0316 0,1895 

28 2621 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 7,6 5,0 0,0046 0,0138 

28 2622 Morta (vazio) 9,5 6,0 0,0072 0,0258 

28 2623 Matayba elaeagnoides Camboatá 30,2 9,0 0,0718 0,3878 

28 2624 Cordyline spectabilis Uvarana 6,4 2,5 0,0032 0,0048 

28 2625 NI (vazio) 9,9 10,0 0,0076 0,0459 

28 2626 NI (vazio) 20,4 10,0 0,0326 0,1956 

28 2627 Cordyline spectabilis Uvarana 9,2 4,0 0,0067 0,0161 

28 2628 Morta (vazio) 11,1 6,0 0,0097 0,0351 

28 2629 Morta (vazio) 14,0 6,5 0,0154 0,0601 

28 2630 Cordyline spectabilis Uvarana 7,6 5,0 0,0046 0,0138 

28 2631 Inga vera (vazio) 9,5 11,0 0,0072 0,0473 

28 2632 Inga vera (vazio) 4,1 5,0 0,0013 0,0040 

28 2633 NI (vazio) 4,8 6,0 0,0018 0,0064 

28 2634 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,8 10,0 0,0018 0,0107 

28 2635 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 11,1 6,0 0,0097 0,0351 

28 2636 Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-Cadela 13,7 9,0 0,0147 0,0795 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

28 2637 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 8,6 7,0 0,0058 0,0244 

28 2638 Matayba elaeagnoides Camboatá 4,1 4,5 0,0013 0,0036 

28 2639 Cordyline spectabilis Uvarana 6,0 3,0 0,0029 0,0052 

28 2640 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 10,0 8,0 0,0079 0,0379 

28 2641 Lonchocarpus muehlbergianus Rabo-de-Bugio 6,4 5,0 0,0032 0,0095 

28 2642 Lonchocarpus muehlbergianus Rabo-de-Bugio 8,0 7,0 0,0050 0,0209 

28 2643 Syagrus romanzoffiana Jerivá 8,4 6,0 0,0056 0,0201 

28 2644 Morta (vazio) 17,2 7,5 0,0232 0,1044 

28 2645 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 13,4 8,0 0,0140 0,0674 

28 2646 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 12,7 7,0 0,0127 0,0535 

28 2647 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 18,1 7,0 0,0259 0,1086 

28 2648 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 15,9 7,0 0,0199 0,0836 

28 2649 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 17,5 10,0 0,0241 0,1444 

28 2650 Matayba elaeagnoides Camboatá 11,5 10,0 0,0103 0,0619 

28 2651 Annona emarginata Corticeira 9,4 8,0 0,0069 0,0332 

28 2652 Jacaranda puberula Carobinha 9,2 8,0 0,0067 0,0321 

28 2653 Lonchocarpus muehlbergianus Rabo-de-Bugio 6,7 7,0 0,0035 0,0147 

28 2654 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 8,3 7,0 0,0054 0,0226 

28 2655 Morta (vazio) 13,1 6,0 0,0134 0,0482 

28 2656 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,1 4,5 0,0020 0,0055 

28 2657 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 7,6 6,5 0,0046 0,0179 

28 2658 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,9 5,0 0,0027 0,0082 

28 2659 Nectandra megapotamica Canela-Merda 11,1 8,0 0,0097 0,0468 

28 2660 Cordyline spectabilis Uvarana 9,5 5,0 0,0072 0,0215 

28 2661 Lithraea brasiliensis Aroeira 12,7 12,0 0,0127 0,0917 

28 2662 Lithraea brasiliensis Aroeira 13,1 12,0 0,0134 0,0963 

28 2663 Lithraea brasiliensis Aroeira 10,2 12,0 0,0081 0,0587 

28 2664 Lithraea brasiliensis Aroeira 18,5 12,0 0,0268 0,1927 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

28 2665 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 17,5 9,0 0,0241 0,1300 

28 2666 Morta (vazio) 17,8 2,0 0,0250 0,0299 

28 2667 Cordyline spectabilis Uvarana 5,7 4,0 0,0026 0,0062 

28 2668 Matayba elaeagnoides Camboatá 7,0 6,0 0,0039 0,0139 

28 2669 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 7,8 6,0 0,0048 0,0172 

28 2670 Morta (vazio) 7,0 5,0 0,0039 0,0116 

28 2671 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

28 2672 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 9,9 8,0 0,0076 0,0367 

28 2673 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 14,6 8,0 0,0168 0,0808 

28 2674 Morta (vazio) 15,0 4,0 0,0176 0,0422 

28 2675 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

28 2676 Cordyline spectabilis Uvarana 6,0 4,0 0,0029 0,0069 

28 2677 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,8 5,0 0,0018 0,0054 

28 2678 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 9,1 7,0 0,0065 0,0271 

28 2679 Morta (vazio) 21,6 8,0 0,0368 0,1766 

28 2680 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 15,4 8,0 0,0187 0,0898 

28 2681 Annona emarginata Corticeira 8,0 7,0 0,0050 0,0209 

29 2682 Annona emarginata Corticeira 6,4 7,0 0,0032 0,0134 

29 2683 Annona emarginata Corticeira 11,3 8,0 0,0100 0,0481 

29 2684 Morta (vazio) 5,7 3,0 0,0026 0,0046 

29 2685 Psychotria vellosiana 
Erva-de-Rato-de-Folhas-
Estreitas 

18,8 8,5 0,0277 0,1413 

29 2686 Solanum mauritianum Fumo-Bravo 12,7 5,5 0,0127 0,0420 

29 2687 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 8,6 6,0 0,0058 0,0209 

29 2688 Ocotea puberula Canela-Sebo 10,5 8,0 0,0087 0,0416 

29 2689 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

29 2690 Cordyline spectabilis Uvarana 10,2 3,5 0,0081 0,0171 

29 2691 Ocotea puberula Canela-Sebo 5,7 5,0 0,0026 0,0077 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

29 2692 Ocotea puberula Canela-Sebo 8,0 5,5 0,0050 0,0164 

29 2693 Aegiphila integrifolia Gaioleiro 7,3 5,5 0,0042 0,0139 

29 2694 Ocotea puberula Canela-Sebo 11,1 7,0 0,0097 0,0409 

29 2695 Ocotea puberula Canela-Sebo 14,0 7,5 0,0154 0,0693 

29 2696 Ocotea puberula Canela-Sebo 9,2 6,0 0,0067 0,0241 

29 2697 Solanum mauritianum Fumo-Bravo 17,2 5,5 0,0232 0,0766 

29 2698 Ocotea puberula Canela-Sebo 4,5 3,5 0,0016 0,0033 

29 2699 Cordyline spectabilis Uvarana 8,9 2,5 0,0062 0,0094 

29 2700 Cedrela fissilis Cedro 7,3 5,0 0,0042 0,0126 

29 2701 Ocotea puberula Canela-Sebo 5,7 5,0 0,0026 0,0077 

29 2702 Ocotea puberula Canela-Sebo 6,4 4,0 0,0032 0,0076 

29 2703 Solanum sanctaecatharinae Joá-Manso 11,8 6,0 0,0109 0,0392 

29 2704 Cordyline spectabilis Uvarana 4,0 2,0 0,0012 0,0015 

29 2705 Ocotea puberula Canela-Sebo 6,0 5,0 0,0029 0,0086 

29 2706 Ocotea puberula Canela-Sebo 8,0 6,0 0,0050 0,0179 

29 2707 Ocotea puberula Canela-Sebo 7,8 6,0 0,0048 0,0172 

29 2708 Myrsine coriacea Capororoca 4,6 6,0 0,0017 0,0060 

29 2709 Ocotea puberula Canela-Sebo 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

29 2710 Ocotea puberula Canela-Sebo 4,9 5,5 0,0019 0,0063 

29 2711 Croton celtidifolius Pau-de-Sangue 12,7 6,0 0,0127 0,0458 

29 2712 NI (vazio) 15,3 6,0 0,0183 0,0660 

29 2713 Mimosa scabrella Bracatinga 23,6 9,0 0,0436 0,2353 

29 2714 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 7,6 5,0 0,0046 0,0138 

29 2715 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 5,1 4,0 0,0020 0,0049 

29 2716 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 8,9 5,0 0,0062 0,0187 

29 2717 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 6,0 5,0 0,0029 0,0086 

29 2718 Ocotea puberula Canela-Sebo 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

29 2719 Ocotea puberula Canela-Sebo 5,7 4,0 0,0026 0,0062 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

29 2720 Cordyline spectabilis Uvarana 6,4 3,0 0,0032 0,0057 

29 2721 Ocotea puberula Canela-Sebo 5,1 4,5 0,0020 0,0055 

29 2722 Ocotea puberula Canela-Sebo 4,8 4,5 0,0018 0,0048 

29 2723 Allophylus edulis Chal-Chal 4,1 3,5 0,0013 0,0028 

29 2724 Myrsine coriacea Capororoca 9,5 5,0 0,0072 0,0215 

29 2725 Cedrela fissilis Cedro 6,0 4,5 0,0029 0,0078 

29 2726 Ocotea puberula Canela-Sebo 4,5 3,0 0,0016 0,0028 

29 2727 Ocotea puberula Canela-Sebo 7,6 5,0 0,0046 0,0138 

29 2728 Ocotea puberula Canela-Sebo 12,1 6,5 0,0115 0,0448 

29 2729 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 5,4 4,5 0,0023 0,0062 

30 2730 Myrsine coriacea Capororoca 8,1 6,0 0,0052 0,0186 

30 2731 Cordyline spectabilis Uvarana 5,7 3,0 0,0026 0,0046 

30 2732 Cordyline spectabilis Uvarana 4,5 2,0 0,0016 0,0019 

30 2733 Jacaranda puberula Carobinha 5,7 6,0 0,0026 0,0093 

30 2734 Jacaranda puberula Carobinha 5,7 6,0 0,0026 0,0093 

30 2735 Ligustrum lucidum Ligustro 12,4 7,0 0,0121 0,0508 

30 2736 Jacaranda puberula Carobinha 9,2 6,0 0,0067 0,0241 

30 2737 Luehea divaricata Açoita-Cavalo 24,5 9,0 0,0472 0,2548 

30 2738 Luehea divaricata Açoita-Cavalo 25,5 9,0 0,0509 0,2750 

30 2739 Luehea divaricata Açoita-Cavalo 10,2 9,0 0,0081 0,0440 

30 2740 Myrsine coriacea Capororoca 9,2 7,0 0,0067 0,0281 

30 2741 Myrsine coriacea Capororoca 7,0 7,0 0,0039 0,0162 

30 2742 Myrsine coriacea Capororoca 7,3 7,0 0,0042 0,0177 

30 2743 Luehea divaricata Açoita-Cavalo 11,0 8,0 0,0095 0,0455 

30 2744 Luehea divaricata Açoita-Cavalo 8,6 8,0 0,0058 0,0278 

30 2745 Luehea divaricata Açoita-Cavalo 22,8 8,0 0,0407 0,1953 

30 2746 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 32,5 8,0 0,0828 0,3974 

30 2747 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 6,8 7,0 0,0037 0,0154 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

30 2748 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 7,5 7,0 0,0044 0,0185 

30 2749 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 7,8 7,0 0,0048 0,0201 

30 2750 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 6,0 5,0 0,0029 0,0086 

30 2751 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

30 2752 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

30 2753 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 7,3 5,0 0,0042 0,0126 

30 2754 Cordyline spectabilis Uvarana 8,0 2,0 0,0050 0,0060 

30 2755 Rhamnus sphaerosperma Fruto-de-Pombo 4,8 3,0 0,0018 0,0032 

30 2756 Cassia sp. (vazio) 5,1 4,0 0,0020 0,0049 

30 2757 Cassia sp. (vazio) 4,3 4,0 0,0015 0,0035 

30 2758 Cordyline spectabilis Uvarana 5,7 3,0 0,0026 0,0046 

30 2759 Cordyline spectabilis Uvarana 4,9 3,0 0,0019 0,0034 

30 2760 Cordyline spectabilis Uvarana 4,8 2,0 0,0018 0,0021 

30 2761 Ligustrum lucidum Ligustro 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

30 2762 Pinus sp. Pínus 18,5 8,0 0,0268 0,1285 

30 2763 Rhamnus sphaerosperma Fruto-de-Pombo 4,1 3,5 0,0013 0,0028 

30 2764 Myrsine coriacea Capororoca 10,8 7,0 0,0092 0,0386 

30 2765 Morta (vazio) 4,9 2,0 0,0019 0,0023 

30 2766 Cordyline spectabilis Uvarana 5,4 3,0 0,0023 0,0041 

30 2767 Cassia sp. (vazio) 4,5 3,0 0,0016 0,0028 

30 2768 Cassia sp. (vazio) 4,3 3,0 0,0015 0,0026 

30 2769 Pinus sp. Pínus 4,4 14,0 0,0015 0,0125 

30 2770 Morta (vazio) 4,8 2,0 0,0018 0,0021 

30 2771 Symplocos uniflora Congonha-Miúda 6,4 5,0 0,0032 0,0095 

30 2772 Symplocos uniflora Congonha-Miúda 4,6 5,0 0,0017 0,0050 

30 2773 Cordyline spectabilis Uvarana 4,0 2,0 0,0012 0,0015 

30 2774 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 4,3 5,0 0,0015 0,0044 

30 2775 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 4,5 5,0 0,0016 0,0047 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

30 2776 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

30 2777 Cordyline spectabilis Uvarana 7,5 4,5 0,0044 0,0119 

30 2778 Myrsine coriacea Capororoca 13,2 7,5 0,0137 0,0617 

30 2779 Myrsine coriacea Capororoca 7,5 6,0 0,0044 0,0158 

30 2780 Myrsine coriacea Capororoca 4,8 5,0 0,0018 0,0054 

30 2781 Myrsine coriacea Capororoca 9,5 6,0 0,0072 0,0258 

30 2782 Lonchocarpus cultratus Timbó 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

30 2783 Lonchocarpus cultratus Timbó 7,3 6,0 0,0042 0,0152 

30 2784 Lonchocarpus cultratus Timbó 8,0 6,0 0,0050 0,0179 

30 2785 Myrsine coriacea Capororoca 11,9 7,0 0,0112 0,0470 

30 2786 Myrsine coriacea Capororoca 8,0 6,0 0,0050 0,0179 

30 2787 Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-Cadela 5,1 6,0 0,0020 0,0073 

30 2788 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 7,5 6,0 0,0044 0,0158 

30 2789 Cordyline spectabilis Uvarana 4,5 2,0 0,0016 0,0019 

30 2790 NI (vazio) 5,4 4,0 0,0023 0,0055 

30 2791 Machaerium stipitatum Farinha-Seca 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

30 2792 Machaerium stipitatum Farinha-Seca 9,7 6,0 0,0074 0,0266 

31 2793 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 7,3 5,0 0,0042 0,0126 

31 2794 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 4,8 5,0 0,0018 0,0054 

31 2795 Gochnatia polymorpha Cambará-Guaçu 8,3 6,0 0,0054 0,0194 

31 2796 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 8,0 6,0 0,0050 0,0179 

31 2797 Allophylus edulis Chal-Chal 9,7 6,0 0,0074 0,0266 

31 2798 Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 7,2 5,0 0,0040 0,0121 

31 2799 Gochnatia polymorpha Cambará-Guaçu 8,9 7,0 0,0062 0,0262 

31 2800 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 5,1 4,0 0,0020 0,0049 

31 2801 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 6,4 4,0 0,0032 0,0076 

31 2802 Cordyline spectabilis Uvarana 7,0 2,5 0,0039 0,0058 

31 2803 Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 4,8 4,0 0,0018 0,0043 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

31 2804 Solanum sp. (vazio) 5,3 6,0 0,0022 0,0078 

31 2806 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 5,7 5,0 0,0026 0,0077 

31 2809 NI (vazio) 7,3 4,0 0,0042 0,0101 

31 2810 Allophylus edulis Chal-Chal 6,4 5,0 0,0032 0,0095 

31 2811 Lithraea brasiliensis Aroeira 7,0 6,0 0,0039 0,0139 

31 2815 Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 5,4 4,0 0,0023 0,0055 

31 2816 Ocotea puberula Canela-Sebo 17,3 11,0 0,0236 0,1560 

31 2817 Morta (vazio) 6,5 3,5 0,0033 0,0070 

31 2818 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 7,6 5,5 0,0046 0,0151 

31 2819 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 8,0 6,5 0,0050 0,0194 

31 2820 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 8,8 6,5 0,0060 0,0235 

31 2821 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 8,6 6,0 0,0058 0,0209 

31 2822 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 9,9 7,0 0,0076 0,0321 

31 2823 Morta (vazio) 14,0 6,0 0,0154 0,0555 

31 2824 Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 4,6 4,0 0,0017 0,0040 

31 2825 Ocotea puberula Canela-Sebo 7,0 6,0 0,0039 0,0139 

31 2827 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 9,2 7,0 0,0067 0,0281 

31 2828 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 12,4 7,0 0,0121 0,0508 

31 2829 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 9,9 7,0 0,0076 0,0321 

31 2830 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 10,8 7,0 0,0092 0,0386 

31 2831 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 10,2 7,0 0,0081 0,0342 

31 2833 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 11,5 8,0 0,0103 0,0495 

31 2834 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 9,5 8,0 0,0072 0,0344 

31 2835 Allophylus edulis Chal-Chal 5,4 5,5 0,0023 0,0076 

31 2840 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 6,0 6,5 0,0029 0,0112 

31 2841 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 8,3 6,5 0,0054 0,0210 

31 2842 Cordyline spectabilis Uvarana 8,6 6,0 0,0058 0,0209 

31 2843 Cordyline spectabilis Uvarana 8,6 6,0 0,0058 0,0209 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

31 2844 Myrsine coriacea Capororoca 25,1 10,0 0,0497 0,2980 

31 2845 Cordyline spectabilis Uvarana 6,7 2,5 0,0035 0,0053 

31 2846 Symplocos uniflora Congonha-Miúda 6,4 5,5 0,0032 0,0105 

31 2847 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 4,9 7,0 0,0019 0,0080 

31 2848 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 11,8 7,0 0,0109 0,0458 

31 2849 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 15,0 7,0 0,0176 0,0738 

31 2850 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 10,5 7,0 0,0087 0,0364 

31 2851 Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 5,7 7,0 0,0026 0,0108 

31 2852 Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 5,4 7,0 0,0023 0,0097 

31 2853 Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 5,7 7,0 0,0026 0,0108 

31 2854 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 10,5 6,0 0,0087 0,0312 

31 2855 Gochnatia polymorpha Cambará-Guaçu 24,5 9,0 0,0472 0,2548 

31 2805 Pinus sp. Pínus 99,0 22,0 0,7697 10,1594 

31 2807 Symplocos uniflora Congonha-Miúda 6,4 4,5 0,0032 0,0086 

31 2808 Cordyline spectabilis Uvarana 6,4 4,5 0,0032 0,0086 

31 2812 Pinus sp. Pínus 6,7 6,0 0,0035 0,0126 

31 2813 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 8,1 5,0 0,0052 0,0155 

31 2814 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 5,9 5,0 0,0027 0,0082 

31 2826 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

31 2832 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 10,8 8,0 0,0092 0,0442 

31 2836 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 10,8 6,5 0,0092 0,0359 

31 2837 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 8,6 6,5 0,0058 0,0226 

31 2838 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 6,7 6,5 0,0035 0,0137 

31 2839 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 6,4 6,5 0,0032 0,0124 

32 2856 NI (vazio) 5,7 6,0 0,0026 0,0093 

32 2857 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

32 2858 Morta (vazio) 18,8 12,0 0,0277 0,1994 

32 2859 Morta (vazio) 8,6 7,0 0,0058 0,0244 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

32 2860 Lithraea brasiliensis Aroeira 12,4 10,0 0,0121 0,0726 

32 2861 Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 5,4 5,0 0,0023 0,0069 

32 2862 Ocotea puberula Canela-Sebo 11,8 9,0 0,0109 0,0588 

32 2863 Clethra scabra Carne-de-Vaca 10,0 10,0 0,0079 0,0474 

32 2864 Clethra scabra Carne-de-Vaca 12,4 10,0 0,0121 0,0726 

32 2865 Clethra scabra Carne-de-Vaca 12,1 10,0 0,0115 0,0689 

32 2866 Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 6,5 6,0 0,0033 0,0120 

32 2867 Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 4,9 4,0 0,0019 0,0046 

32 2868 Morta (vazio) 11,1 2,0 0,0097 0,0117 

32 2869 Clethra scabra Carne-de-Vaca 7,3 8,0 0,0042 0,0202 

32 2870 Clethra scabra Carne-de-Vaca 12,7 12,0 0,0127 0,0917 

32 2871 Allophylus edulis Chal-Chal 9,1 6,5 0,0065 0,0252 

32 2872 Cordyline spectabilis Uvarana 8,9 4,0 0,0062 0,0150 

32 2873 Ligustrum lucidum Ligustro 7,3 6,5 0,0042 0,0164 

32 2874 Morta (vazio) 26,1 14,0 0,0535 0,4495 

32 2875 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 10,8 6,5 0,0092 0,0359 

32 2876 Morta (vazio) 10,8 3,0 0,0092 0,0166 

32 2877 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 4,1 8,0 0,0013 0,0065 

32 2878 Myrsine coriacea Capororoca 12,7 10,0 0,0127 0,0764 

32 2879 Ocotea puberula Canela-Sebo 10,5 8,0 0,0087 0,0416 

32 2880 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 11,1 10,0 0,0097 0,0585 

32 2881 Matayba elaeagnoides Camboatá 9,1 5,5 0,0065 0,0213 

32 2882 Myrsine coriacea Capororoca 8,9 5,5 0,0062 0,0206 

32 2883 Allophylus edulis Chal-Chal 4,5 4,5 0,0016 0,0042 

32 2884 Myrsine coriacea Capororoca 11,1 14,0 0,0097 0,0819 

32 2885 Clethra scabra Carne-de-Vaca 5,7 14,0 0,0026 0,0217 

32 2886 Clethra scabra Carne-de-Vaca 17,5 14,0 0,0241 0,2022 

32 2887 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 21,3 12,0 0,0357 0,2572 



119 

  

 

Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

32 2888 Cinnamodendron dinisii Pimenta 22,3 5,0 0,0390 0,1170 

32 2889 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 14,2 7,0 0,0158 0,0662 

32 2890 Machaerium stipitatum Farinha-Seca 4,3 5,0 0,0015 0,0044 

32 2891 Morta (vazio) 6,4 6,0 0,0032 0,0115 

32 2892 Cordyline spectabilis Uvarana 4,9 2,5 0,0019 0,0029 

32 2894 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,4 6,5 0,0023 0,0090 

32 2896 Matayba elaeagnoides Camboatá 7,8 10,0 0,0048 0,0287 

32 2898 Cordyline spectabilis Uvarana 8,3 4,0 0,0054 0,0129 

32 2899 Cordyline spectabilis Uvarana 14,6 4,5 0,0168 0,0455 

32 2900 Solanum sp. (vazio) 4,5 7,0 0,0016 0,0066 

32 2901 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 5,1 6,5 0,0020 0,0079 

32 2902 Myrsine coriacea Capororoca 8,6 10,0 0,0058 0,0348 

32 2903 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 6,5 4,0 0,0033 0,0080 

32 2904 Roupala montana Carvalho 11,1 6,0 0,0097 0,0351 

32 2905 Cordyline spectabilis Uvarana 6,5 3,5 0,0033 0,0070 

32 2906 Clethra scabra Carne-de-Vaca 8,0 13,0 0,0050 0,0388 

32 2907 Clethra scabra Carne-de-Vaca 5,6 13,0 0,0024 0,0190 

32 2908 Clethra scabra Carne-de-Vaca 11,1 5,0 0,0097 0,0292 

32 2909 Jacaranda puberula Carobinha 22,9 7,0 0,0413 0,1733 

32 2910 Cinnamodendron dinisii Pimenta 4,9 6,5 0,0019 0,0075 

32 2911 NI (vazio) 7,6 6,0 0,0046 0,0165 

32 2912 Myrcia sp. 2 (vazio) 7,6 8,0 0,0046 0,0220 

32 2913 Matayba elaeagnoides Camboatá 6,7 7,0 0,0035 0,0147 

32 2914 Lithraea brasiliensis Aroeira 11,5 12,0 0,0103 0,0743 

32 2915 Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 5,7 5,0 0,0026 0,0077 

32 2916 Clethra scabra Carne-de-Vaca 16,9 12,0 0,0224 0,1609 

32 2917 Clethra scabra Carne-de-Vaca 22,0 12,0 0,0379 0,2728 

32 2918 Clethra scabra Carne-de-Vaca 9,5 12,0 0,0072 0,0516 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

32 2919 Matayba elaeagnoides Camboatá 15,9 9,0 0,0199 0,1074 

32 2920 Myrcia guianensis Guamirim-Vermelho 4,8 4,5 0,0018 0,0048 

32 2921 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

32 2922 Morta (vazio) 6,0 5,5 0,0029 0,0095 

32 2923 Morta (vazio) 8,9 5,0 0,0062 0,0187 

32 2924 Clethra scabra Carne-de-Vaca 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

32 2925 Clethra scabra Carne-de-Vaca 5,4 5,0 0,0023 0,0069 

32 2926 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,4 5,0 0,0023 0,0069 

32 2927 Cinnamodendron dinisii Pimenta 4,3 5,0 0,0015 0,0044 

32 2928 Cordyline spectabilis Uvarana 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

32 2929 Allophylus edulis Chal-Chal 8,0 6,0 0,0050 0,0179 

32 2930 Cordyline spectabilis Uvarana 4,5 2,5 0,0016 0,0023 

32 2931 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 8,6 7,0 0,0058 0,0244 

32 2932 Clethra scabra Carne-de-Vaca 11,8 10,0 0,0109 0,0654 

32 2933 Clethra scabra Carne-de-Vaca 22,8 14,0 0,0407 0,3417 

32 2934 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 5,4 5,0 0,0023 0,0069 

32 2935 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 6,5 6,0 0,0033 0,0120 

32 2893 Cordyline spectabilis Uvarana 5,1 2,5 0,0020 0,0031 

32 2895 Myrsine coriacea Capororoca 5,1 14,0 0,0020 0,0171 

32 2897 Matayba elaeagnoides Camboatá 22,6 10,0 0,0401 0,2407 

33 2936 Vernonanthura discolor Vassourão-Branco 32,8 15,0 0,0844 0,7598 

33 2937 Matayba elaeagnoides Camboatá 8,3 8,0 0,0054 0,0258 

33 2938 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 9,9 8,0 0,0076 0,0367 

33 2939 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 6,7 6,0 0,0035 0,0126 

33 2940 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 5,1 6,0 0,0020 0,0073 

33 2941 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

33 2942 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 7,3 7,0 0,0042 0,0177 

33 2943 Morta (vazio) 7,6 6,0 0,0046 0,0165 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

33 2944 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 9,5 7,0 0,0072 0,0301 

33 2945 Morta (vazio) 15,6 10,0 0,0191 0,1146 

33 2946 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 5,1 4,5 0,0020 0,0055 

33 2947 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 7,3 7,0 0,0042 0,0177 

33 2948 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 7,3 7,0 0,0042 0,0177 

33 2949 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

33 2950 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 11,5 8,0 0,0103 0,0495 

33 2951 Nectandra lanceolata Canela-Amarela 15,6 10,0 0,0191 0,1146 

33 2952 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 8,8 8,0 0,0060 0,0289 

33 2954 Morta (vazio) 6,5 5,0 0,0033 0,0100 

33 2955 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 8,3 8,0 0,0054 0,0258 

33 2956 Cestrum sp. (vazio) 7,6 8,0 0,0046 0,0220 

33 2957 Myrsine coriacea Capororoca 8,9 10,0 0,0062 0,0374 

33 2958 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 9,2 8,0 0,0067 0,0321 

33 2960 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 4,3 4,0 0,0015 0,0035 

33 2961 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 14,3 10,0 0,0161 0,0967 

33 2962 Cordyline spectabilis Uvarana 6,2 3,5 0,0030 0,0064 

33 2964 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 7,6 5,0 0,0046 0,0138 

33 2965 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 4,5 7,0 0,0016 0,0066 

33 2966 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 8,0 9,0 0,0050 0,0269 

33 2967 Ocotea puberula Canela-Sebo 27,9 15,0 0,0609 0,5483 

33 2968 Ocotea puberula Canela-Sebo 27,7 15,0 0,0602 0,5421 

33 2969 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 9,5 8,0 0,0072 0,0344 

33 2970 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 11,8 8,0 0,0109 0,0523 

33 2971 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

33 2972 Morta (vazio) 9,9 8,0 0,0076 0,0367 

33 2973 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 10,2 7,0 0,0081 0,0342 

33 2974 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,7 5,0 0,0026 0,0077 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

33 2976 Jacaranda puberula Carobinha 23,2 14,0 0,0424 0,3562 

33 2977 Jacaranda puberula Carobinha 23,2 14,0 0,0424 0,3562 

33 2978 Matayba elaeagnoides Camboatá 6,0 5,0 0,0029 0,0086 

33 2979 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 4,8 5,0 0,0018 0,0054 

33 2980 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 6,4 6,0 0,0032 0,0115 

33 2981 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,7 6,0 0,0026 0,0093 

33 2982 Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-Cadela 10,2 11,0 0,0081 0,0538 

33 2983 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 8,6 11,0 0,0058 0,0383 

33 2984 NI (vazio) 15,3 13,0 0,0183 0,1430 

33 2985 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 9,9 7,0 0,0076 0,0321 

33 2986 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 8,6 8,5 0,0058 0,0296 

33 2987 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 8,9 7,0 0,0062 0,0262 

33 2988 Matayba elaeagnoides Camboatá 11,1 8,0 0,0097 0,0468 

33 2989 NI (vazio) 14,6 12,0 0,0168 0,1212 

33 2990 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 5,7 5,0 0,0026 0,0077 

33 2991 Jacaranda puberula Carobinha 14,3 12,0 0,0161 0,1160 

33 2992 Jacaranda puberula Carobinha 9,5 12,0 0,0072 0,0516 

33 2993 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 10,2 10,0 0,0081 0,0489 

33 2994 Morta (vazio) 15,3 6,0 0,0183 0,0660 

33 2995 Myrcia guianensis Guamirim-Vermelho 10,5 8,0 0,0087 0,0416 

33 2996 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 7,5 6,0 0,0044 0,0158 

33 2997 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 9,2 8,0 0,0067 0,0321 

33 2998 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 16,6 13,0 0,0215 0,1678 

33 2999 Jacaranda puberula Carobinha 10,0 12,0 0,0079 0,0568 

33 3000 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 4,6 5,0 0,0017 0,0050 

33 3001 NI (vazio) 8,9 10,0 0,0062 0,0374 

33 3003 Cordia silvestris Louro-Branco 15,1 14,0 0,0180 0,1508 

33 3004 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 4,8 5,0 0,0018 0,0054 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

33 3005 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 4,8 4,5 0,0018 0,0048 

33 3006 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 5,1 6,0 0,0020 0,0073 

33 3007 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 6,5 6,0 0,0033 0,0120 

33 3008 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 6,0 6,0 0,0029 0,0103 

33 3009 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 7,8 8,0 0,0048 0,0229 

33 3010 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 8,3 9,0 0,0054 0,0290 

33 3011 NI (vazio) 16,6 10,0 0,0215 0,1291 

33 3012 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 11,3 8,0 0,0100 0,0481 

33 3013 Morta (vazio) 4,5 2,5 0,0016 0,0023 

33 3014 Jacaranda puberula Carobinha 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

33 3015 Jacaranda puberula Carobinha 7,6 5,0 0,0046 0,0138 

33 3016 Jacaranda puberula Carobinha 15,1 9,0 0,0180 0,0970 

33 3017 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 6,4 6,0 0,0032 0,0115 

33 2953 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 5,6 7,0 0,0024 0,0102 

33 2959 Morta (vazio) 9,2 7,0 0,0067 0,0281 

33 2963 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 4,8 5,0 0,0018 0,0054 

33 2975 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 5,7 6,0 0,0026 0,0093 

33 3002 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 8,9 7,0 0,0062 0,0262 

33 3018 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 5,3 6,0 0,0022 0,0078 

35 3097 Jacaranda puberula Carobinha 10,8 7,0 0,0092 0,0386 

35 3098 Jacaranda puberula Carobinha 11,3 7,0 0,0100 0,0421 

35 3099 Jacaranda puberula Carobinha 11,3 7,0 0,0100 0,0421 

35 3100 Jacaranda puberula Carobinha 7,0 6,0 0,0039 0,0139 

35 3101 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,4 5,0 0,0023 0,0069 

35 3102 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 6,7 5,0 0,0035 0,0105 

35 3103 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 7,0 5,0 0,0039 0,0116 

35 3104 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 5,7 5,0 0,0026 0,0077 

35 3105 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,8 5,0 0,0018 0,0054 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

35 3106 Jacaranda puberula Carobinha 6,0 4,0 0,0029 0,0069 

35 3107 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 7,6 7,0 0,0046 0,0193 

35 3108 Jacaranda puberula Carobinha 12,4 9,0 0,0121 0,0654 

35 3109 Jacaranda puberula Carobinha 10,2 8,0 0,0081 0,0391 

35 3110 Jacaranda puberula Carobinha 11,5 8,0 0,0103 0,0495 

35 3111 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

35 3112 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 7,0 9,0 0,0039 0,0208 

35 3113 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 15,3 9,0 0,0183 0,0990 

35 3114 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

35 3115 Jacaranda puberula Carobinha 9,9 7,0 0,0076 0,0321 

35 3116 Jacaranda puberula Carobinha 8,3 7,0 0,0054 0,0226 

35 3117 Jacaranda puberula Carobinha 7,3 7,0 0,0042 0,0177 

35 3118 Jacaranda puberula Carobinha 7,0 7,0 0,0039 0,0162 

35 3119 Jacaranda puberula Carobinha 8,8 7,0 0,0060 0,0253 

35 3120 Jacaranda puberula Carobinha 8,0 7,0 0,0050 0,0209 

35 3121 Jacaranda puberula Carobinha 6,7 7,0 0,0035 0,0147 

35 3122 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 8,6 5,5 0,0058 0,0191 

35 3123 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,1 2,5 0,0020 0,0031 

35 3124 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 6,0 6,0 0,0029 0,0103 

35 3125 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,4 3,5 0,0023 0,0048 

35 3126 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 12,1 7,0 0,0115 0,0483 

35 3127 Nectandra megapotamica Canela-Merda 6,4 6,5 0,0032 0,0124 

35 3128 Cordyline spectabilis Uvarana 5,1 2,5 0,0020 0,0031 

35 3129 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 6,7 6,0 0,0035 0,0126 

35 3130 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

35 3131 Jacaranda puberula Carobinha 6,8 8,0 0,0037 0,0177 

35 3132 Jacaranda puberula Carobinha 11,1 8,0 0,0097 0,0468 

35 3133 Jacaranda puberula Carobinha 10,8 8,0 0,0092 0,0442 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

35 3134 Jacaranda puberula Carobinha 8,8 7,0 0,0060 0,0253 

35 3135 Jacaranda puberula Carobinha 6,7 7,0 0,0035 0,0147 

35 3136 Jacaranda puberula Carobinha 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

35 3137 Jacaranda puberula Carobinha 8,0 8,0 0,0050 0,0239 

35 3138 Jacaranda puberula Carobinha 9,7 8,0 0,0074 0,0355 

35 3139 Psychotria vellosiana 
Erva-de-Rato-de-Folhas-
Estreitas 

5,4 7,0 0,0023 0,0097 

35 3140 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 8,9 8,0 0,0062 0,0299 

35 3141 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 9,1 8,0 0,0065 0,0310 

35 3142 Solanum sp. 2 (vazio) 7,8 7,0 0,0048 0,0201 

35 3143 Morta (vazio) 12,1 8,0 0,0115 0,0552 

35 3144 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,4 4,0 0,0023 0,0055 

35 3145 Matayba elaeagnoides Camboatá 7,3 5,5 0,0042 0,0139 

35 3146 Ocotea puberula Canela-Sebo 19,7 12,0 0,0306 0,2202 

35 3147 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 10,2 8,0 0,0081 0,0391 

35 3148 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 6,4 6,0 0,0032 0,0115 

35 3149 Cordyline spectabilis Uvarana 6,4 4,5 0,0032 0,0086 

35 3150 Cordyline spectabilis Uvarana 7,0 4,5 0,0039 0,0104 

35 3151 Jacaranda puberula Carobinha 15,6 8,0 0,0191 0,0917 

35 3152 Jacaranda puberula Carobinha 5,7 6,0 0,0026 0,0093 

35 3153 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 9,9 8,0 0,0076 0,0367 

35 3154 Morta (vazio) 14,3 2,0 0,0161 0,0193 

35 3155 Morta (vazio) 12,4 4,0 0,0121 0,0290 

35 3156 Myrcia sp. Guamirim 10,5 8,0 0,0087 0,0416 

35 3157 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

35 3158 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,7 6,0 0,0026 0,0093 

35 3159 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,4 5,0 0,0023 0,0069 

35 3160 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 7,0 6,5 0,0039 0,0150 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

35 3161 Lonchocarpus cultratus Timbó 6,7 6,0 0,0035 0,0126 

35 3162 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

35 3163 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 7,0 6,0 0,0039 0,0139 

35 3164 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

35 3165 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 9,9 7,0 0,0076 0,0321 

35 3166 Clethra scabra Carne-de-Vaca 10,8 7,0 0,0092 0,0386 

35 3167 Clethra scabra Carne-de-Vaca 9,9 7,0 0,0076 0,0321 

35 3168 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 6,7 5,0 0,0035 0,0105 

35 3169 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 7,6 5,0 0,0046 0,0138 

35 3170 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,7 5,0 0,0026 0,0077 

35 3171 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

35 3172 Morta (vazio) 4,5 4,5 0,0016 0,0042 

35 3173 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,4 5,0 0,0023 0,0069 

35 3174 Matayba elaeagnoides Camboatá 9,9 7,5 0,0076 0,0344 

35 3175 Myrcia sp. 2 (vazio) 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

35 3176 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

35 3177 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 16,4 10,0 0,0211 0,1266 

35 3178 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 15,9 10,0 0,0199 0,1194 

35 3179 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 15,3 10,0 0,0183 0,1100 

35 3180 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 7,0 6,0 0,0039 0,0139 

35 3181 Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 17,8 12,0 0,0250 0,1797 

35 3182 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,3 6,0 0,0022 0,0078 

35 3183 Morta (vazio) 8,1 3,5 0,0052 0,0109 

35 3184 Piptocarpha angustifolia Vassourão-Branco 31,5 15,0 0,0780 0,7019 

35 3185 Morta (vazio) 5,4 3,0 0,0023 0,0041 

35 3186 Morta (vazio) 4,3 3,0 0,0015 0,0026 

35 3187 Morta (vazio) 4,3 3,0 0,0015 0,0026 

35 3188 Morta (vazio) 4,5 4,0 0,0016 0,0037 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

35 3189 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 7,8 7,0 0,0048 0,0201 

35 3190 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 7,2 7,0 0,0040 0,0169 

35 3191 Ilex theezans Caúna 5,9 7,0 0,0027 0,0114 

35 3192 Ilex theezans Caúna 5,1 5,5 0,0020 0,0067 

35 3193 Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-Cadela 6,7 8,0 0,0035 0,0168 

35 3194 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 4,8 3,5 0,0018 0,0038 

35 3195 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

35 3196 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,7 6,0 0,0026 0,0093 

35 3197 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 7,0 6,0 0,0039 0,0139 

35 3198 Morta (vazio) 9,1 5,0 0,0065 0,0194 

35 3199 Myrceugenia sp. (vazio) 4,5 4,5 0,0016 0,0042 

35 3200 Machaerium stipitatum Farinha-Seca 6,0 5,0 0,0029 0,0086 

35 3201 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 4,1 4,5 0,0013 0,0036 

35 3202 Cordyline spectabilis Uvarana 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

35 3203 Cordyline spectabilis Uvarana 8,9 5,0 0,0062 0,0187 

35 3204 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 7,0 5,0 0,0039 0,0116 

35 3205 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 8,0 5,5 0,0050 0,0164 

35 3206 Myrceugenia sp. (vazio) 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

35 3207 Matayba elaeagnoides Camboatá 14,3 10,0 0,0161 0,0967 

35 3208 Matayba elaeagnoides Camboatá 12,7 10,0 0,0127 0,0764 

35 3209 Cordyline spectabilis Uvarana 8,1 5,0 0,0052 0,0155 

35 3210 Cordyline spectabilis Uvarana 5,9 3,0 0,0027 0,0049 

35 3211 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,1 4,0 0,0020 0,0049 

35 3212 Jacaranda puberula Carobinha 7,3 6,5 0,0042 0,0164 

35 3213 Myrcia sp. 2 (vazio) 9,9 8,0 0,0076 0,0367 

35 3214 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 7,2 6,0 0,0040 0,0145 

35 3215 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 6,2 5,0 0,0030 0,0091 

35 3216 Myrceugenia sp. (vazio) 6,7 5,0 0,0035 0,0105 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

35 3217 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 6,0 5,5 0,0029 0,0095 

35 3218 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 4,9 5,0 0,0019 0,0057 

35 3219 Morta (vazio) 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

35 3220 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

35 3221 NI (vazio) 16,1 8,0 0,0203 0,0974 

35 3222 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 8,0 6,0 0,0050 0,0179 

35 3223 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 4,9 4,0 0,0019 0,0046 

35 3224 Nectandra megapotamica Canela-Merda 4,5 4,5 0,0016 0,0042 

35 3225 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 6,0 5,0 0,0029 0,0086 

35 3226 Cabralea canjerana Canjerana 4,5 7,0 0,0016 0,0066 

35 3227 Ilex theezans Caúna 7,0 7,0 0,0039 0,0162 

35 3228 Ilex theezans Caúna 16,1 8,0 0,0203 0,0974 

35 3229 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 5,7 6,0 0,0026 0,0093 

35 3230 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 11,9 8,0 0,0112 0,0537 

35 3231 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 9,5 8,0 0,0072 0,0344 

35 3232 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 6,4 5,5 0,0032 0,0105 

35 3233 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 9,2 7,0 0,0067 0,0281 

35 3234 Jacaranda puberula Carobinha 9,2 6,5 0,0067 0,0261 

35 3235 Ocotea puberula Canela-Sebo 17,8 14,0 0,0250 0,2096 

35 3236 Ocotea puberula Canela-Sebo 25,5 14,0 0,0509 0,4278 

35 3237 Nectandra megapotamica Canela-Merda 22,0 15,0 0,0379 0,3410 

35 3238 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 8,3 6,0 0,0054 0,0194 

35 3239 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 7,2 5,0 0,0040 0,0121 

35 3240 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 6,7 4,5 0,0035 0,0095 

35 3241 Morta (vazio) 7,2 3,0 0,0040 0,0073 

35 3242 Vernonanthura discolor Vassourão-Branco 29,9 15,0 0,0703 0,6328 

35 3243 Morta (vazio) 6,5 6,0 0,0033 0,0120 

35 3244 Myrcia sp. (vazio) 4,5 6,0 0,0016 0,0056 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

36 3245 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 15,3 10,0 0,0183 0,1100 

36 3246 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 11,3 10,0 0,0100 0,0602 

36 3247 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 12,7 8,0 0,0127 0,0611 

36 3248 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 16,9 8,0 0,0224 0,1073 

36 3249 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 9,5 8,0 0,0072 0,0344 

36 3250 Clethra scabra Carne-de-Vaca 22,9 11,0 0,0413 0,2723 

36 3251 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 10,5 8,0 0,0087 0,0416 

36 3252 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,1 6,0 0,0013 0,0048 

36 3253 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,1 5,0 0,0013 0,0040 

36 3254 Ocotea puberula Canela-Sebo 15,0 11,0 0,0176 0,1160 

36 3255 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

36 3256 Nectandra megapotamica Canela-Merda 6,0 5,0 0,0029 0,0086 

36 3257 Morta (vazio) 7,3 3,0 0,0042 0,0076 

36 3258 Morta (vazio) 9,2 4,0 0,0067 0,0161 

36 3259 Morta (vazio) 7,0 3,0 0,0039 0,0069 

36 3260 Matayba elaeagnoides Camboatá 7,8 6,5 0,0048 0,0186 

36 3261 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 10,3 7,0 0,0084 0,0353 

36 3262 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 11,5 7,0 0,0103 0,0433 

36 3263 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 7,2 7,0 0,0040 0,0169 

36 3264 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 7,0 7,0 0,0039 0,0162 

36 3265 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,5 6,0 0,0016 0,0056 

36 3266 Morta (vazio) 5,3 4,5 0,0022 0,0058 

36 3267 Morta (vazio) 8,0 6,5 0,0050 0,0194 

36 3268 Persea venosa (vazio) 4,8 5,0 0,0018 0,0054 

36 3269 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 13,2 14,0 0,0137 0,1151 

36 3270 Morta (vazio) 8,9 6,0 0,0062 0,0225 

36 3271 Cordyline spectabilis Uvarana 7,0 2,0 0,0039 0,0046 

36 3272 Morta (vazio) 7,6 9,0 0,0046 0,0248 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

36 3273 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 15,0 14,0 0,0176 0,1477 

36 3274 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 15,0 14,0 0,0176 0,1477 

36 3275 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 11,6 8,0 0,0106 0,0509 

36 3276 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 4,8 4,5 0,0018 0,0048 

36 3277 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 8,9 8,0 0,0062 0,0299 

36 3278 Matayba elaeagnoides Camboatá 8,9 8,0 0,0062 0,0299 

36 3279 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 4,8 5,0 0,0018 0,0054 

36 3280 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 8,3 7,0 0,0054 0,0226 

36 3281 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,3 4,5 0,0022 0,0058 

36 3282 Ocotea puberula Canela-Sebo 19,4 15,0 0,0296 0,2665 

36 3283 Ocotea puberula Canela-Sebo 21,6 15,0 0,0368 0,3312 

36 3284 Jacaranda puberula Carobinha 4,8 5,5 0,0018 0,0059 

36 3285 Gochnatia polymorpha Cambará-Guaçu 14,3 7,0 0,0161 0,0677 

36 3286 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 6,7 8,0 0,0035 0,0168 

36 3287 Myrceugenia sp. (vazio) 4,3 4,5 0,0015 0,0039 

36 3288 Gochnatia polymorpha Cambará-Guaçu 22,4 10,0 0,0396 0,2373 

36 3289 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 12,4 7,0 0,0121 0,0508 

36 3290 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,6 4,5 0,0024 0,0066 

36 3291 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 10,8 7,0 0,0092 0,0386 

36 3292 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 12,7 7,0 0,0127 0,0535 

36 3293 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

36 3294 NI (vazio) 13,1 9,0 0,0134 0,0722 

36 3295 Vernonanthura discolor Vassourão-Branco 6,2 14,0 0,0030 0,0254 

36 3296 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 10,0 6,5 0,0079 0,0308 

36 3297 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 7,6 6,5 0,0046 0,0179 

36 3298 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 5,7 6,0 0,0026 0,0093 

36 3299 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 8,1 6,0 0,0052 0,0186 

36 3300 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 7,6 6,0 0,0046 0,0165 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

36 3301 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,9 4,0 0,0027 0,0065 

36 3302 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 7,3 5,0 0,0042 0,0126 

36 3303 Myrcia sp. (vazio) 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

36 3304 Morta (vazio) 12,1 4,5 0,0115 0,0310 

36 3305 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 4,8 6,0 0,0018 0,0064 

36 3306 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 4,1 6,0 0,0013 0,0048 

36 3307 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 9,5 7,0 0,0072 0,0301 

36 3308 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 8,3 7,0 0,0054 0,0226 

36 3309 Matayba elaeagnoides Camboatá 6,0 6,0 0,0029 0,0103 

36 3310 Morta (vazio) 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

36 3311 Matayba elaeagnoides Camboatá 9,1 7,0 0,0065 0,0271 

36 3312 Matayba elaeagnoides Camboatá 8,6 6,5 0,0058 0,0226 

36 3313 Morta (vazio) 12,4 10,0 0,0121 0,0726 

36 3314 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 6,0 5,0 0,0029 0,0086 

36 3315 Allophylus edulis Chal-Chal 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

36 3316 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 6,7 4,0 0,0035 0,0084 

36 3317 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 7,3 4,0 0,0042 0,0101 

36 3318 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 9,5 4,0 0,0072 0,0172 

36 3319 Matayba elaeagnoides Camboatá 15,3 14,0 0,0183 0,1540 

36 3320 Morta (vazio) 6,7 5,5 0,0035 0,0116 

36 3321 Maytenus sp. (vazio) 6,0 4,0 0,0029 0,0069 

36 3322 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 10,8 9,0 0,0092 0,0497 

36 3323 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 6,7 10,0 0,0035 0,0211 

36 3324 Nectandra megapotamica Canela-Merda 11,1 10,0 0,0097 0,0585 

36 3325 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 6,0 6,0 0,0029 0,0103 

36 3326 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 4,5 6,0 0,0016 0,0056 

36 3327 Ocotea puberula Canela-Sebo 12,1 8,0 0,0115 0,0552 

36 3328 Morta (vazio) 11,3 5,5 0,0100 0,0331 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

36 3329 Matayba elaeagnoides Camboatá 5,1 4,5 0,0020 0,0055 

36 3330 Matayba elaeagnoides Camboatá 7,0 5,5 0,0039 0,0127 

36 3331 Morta (vazio) 8,0 5,0 0,0050 0,0149 

36 3332 Matayba elaeagnoides Camboatá 12,4 8,0 0,0121 0,0581 

36 3333 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

36 3334 Campomanesia guazumifolia Sete-Capotes 15,6 9,0 0,0191 0,1032 

36 3335 Campomanesia guazumifolia Sete-Capotes 6,0 7,0 0,0029 0,0121 

36 3336 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

36 3337 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

36 3338 Solanum sanctaecatharinae Joá-Manso 15,9 8,0 0,0199 0,0955 

36 3339 Clethra scabra Carne-de-Vaca 8,0 8,0 0,0050 0,0239 

36 3340 Clethra scabra Carne-de-Vaca 10,8 8,0 0,0092 0,0442 

36 3341 Solanum sanctaecatharinae Joá-Manso 13,7 8,0 0,0147 0,0706 

36 3342 Clethra scabra Carne-de-Vaca 6,8 7,5 0,0037 0,0166 

36 3343 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 5,6 7,0 0,0024 0,0102 

37 3344 Mimosa scabrella Bracatinga 25,5 12,0 0,0509 0,3667 

37 3345 Jacaranda puberula Carobinha 6,7 3,5 0,0035 0,0074 

37 3346 Jacaranda puberula Carobinha 4,3 4,0 0,0015 0,0035 

37 3347 Jacaranda puberula Carobinha 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

37 3348 Jacaranda puberula Carobinha 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

37 3349 Jacaranda puberula Carobinha 8,0 4,5 0,0050 0,0134 

37 3350 Jacaranda puberula Carobinha 8,0 4,5 0,0050 0,0134 

37 3351 Jacaranda puberula Carobinha 8,9 4,5 0,0062 0,0168 

37 3352 Prunus myrtifolia Pessegueiro-Bravo 5,7 6,0 0,0026 0,0093 

37 3353 Croton celtidifolius Pau-de-Sangue 14,0 8,0 0,0154 0,0739 

37 3354 Croton celtidifolius Pau-de-Sangue 15,3 8,0 0,0183 0,0880 

37 3355 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 6,7 5,0 0,0035 0,0105 

37 3356 Mimosa scabrella Bracatinga 15,0 9,0 0,0176 0,0949 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

37 3357 Mimosa scabrella Bracatinga 15,3 9,0 0,0183 0,0990 

37 3358 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 4,3 4,0 0,0015 0,0035 

37 3359 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

37 3360 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

37 3361 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 4,0 4,0 0,0012 0,0030 

37 3362 Mimosa scabrella Bracatinga 25,1 13,0 0,0497 0,3874 

37 3363 Morta (vazio) 4,0 3,0 0,0012 0,0022 

37 3364 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 4,3 4,0 0,0015 0,0035 

37 3365 Ocotea puberula Canela-Sebo 11,9 10,0 0,0112 0,0671 

37 3366 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 4,3 4,0 0,0015 0,0035 

37 3367 Ocotea puberula Canela-Sebo 8,3 7,0 0,0054 0,0226 

37 3368 Morta (vazio) 10,8 2,0 0,0092 0,0110 

37 3369 Machaerium paraguariense Farinha-Seca 4,3 3,5 0,0015 0,0030 

37 3370 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 4,5 3,0 0,0016 0,0028 

37 3371 Jacaranda puberula Carobinha 9,1 6,0 0,0065 0,0233 

37 3372 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 4,3 3,5 0,0015 0,0030 

37 3373 NI (vazio) 5,3 5,0 0,0022 0,0065 

37 3374 Myrcia palustris Jubuticabão 5,4 5,0 0,0023 0,0069 

37 3375 Cordyline spectabilis Uvarana 9,9 4,0 0,0076 0,0184 

37 3376 Cordyline spectabilis Uvarana 8,6 4,0 0,0058 0,0139 

37 3377 Morta (vazio) 6,2 4,5 0,0030 0,0082 

37 3378 Morta (vazio) 4,8 3,0 0,0018 0,0032 

37 3379 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 5,4 5,0 0,0023 0,0069 

37 3380 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 4,9 5,0 0,0019 0,0057 

37 3381 Ocotea puberula Canela-Sebo 4,1 5,0 0,0013 0,0040 

37 3382 Ocotea puberula Canela-Sebo 7,3 10,0 0,0042 0,0253 

37 3383 Ocotea puberula Canela-Sebo 10,5 10,0 0,0087 0,0520 

37 3384 Jacaranda puberula Carobinha 6,4 4,5 0,0032 0,0086 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

37 3385 Morta (vazio) 5,3 5,0 0,0022 0,0065 

37 3386 Symplocos uniflora Congonha-Miúda 5,1 4,0 0,0020 0,0049 

37 3387 Jacaranda puberula Carobinha 6,7 5,0 0,0035 0,0105 

37 3388 Jacaranda puberula Carobinha 8,6 5,0 0,0058 0,0174 

37 3389 Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-Cadela 7,0 8,0 0,0039 0,0185 

37 3390 Ocotea puberula Canela-Sebo 9,9 8,0 0,0076 0,0367 

37 3391 Ocotea puberula Canela-Sebo 11,5 8,0 0,0103 0,0495 

37 3392 Ocotea puberula Canela-Sebo 7,3 8,0 0,0042 0,0202 

37 3393 Ocotea puberula Canela-Sebo 9,5 8,0 0,0072 0,0344 

37 3394 Lonchocarpus cultratus Timbó 4,0 3,5 0,0012 0,0026 

37 3395 Ocotea puberula Canela-Sebo 9,9 8,0 0,0076 0,0367 

37 3396 Ocotea puberula Canela-Sebo 13,7 8,0 0,0147 0,0706 

37 3397 Ocotea puberula Canela-Sebo 17,5 8,0 0,0241 0,1155 

37 3398 Solanum mauritianum Fumo-Bravo 5,7 4,5 0,0026 0,0070 

37 3399 Ocotea puberula Canela-Sebo 6,7 5,0 0,0035 0,0105 

37 3400 Mimosa scabrella Bracatinga 14,0 8,0 0,0154 0,0739 

37 3401 NI (vazio) 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

37 3402 Ocotea puberula Canela-Sebo 14,3 8,0 0,0161 0,0773 

37 3403 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

37 3404 NI (vazio) 5,7 4,0 0,0026 0,0062 

37 3405 NI (vazio) 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

37 3406 NI (vazio) 5,1 4,0 0,0020 0,0049 

37 3407 NI (vazio) 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

37 3408 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 4,9 4,0 0,0019 0,0046 

37 3409 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 4,3 4,0 0,0015 0,0035 

37 3410 Matayba elaeagnoides Camboatá 4,8 3,5 0,0018 0,0038 

37 3411 Morta (vazio) 4,3 3,0 0,0015 0,0026 

37 3412 Ocotea puberula Canela-Sebo 8,1 7,0 0,0052 0,0217 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

37 3413 Ocotea puberula Canela-Sebo 9,2 7,0 0,0067 0,0281 

37 3414 Myrsine coriacea Capororoca 9,2 7,0 0,0067 0,0281 

37 3415 Ocotea puberula Canela-Sebo 5,3 7,0 0,0022 0,0091 

37 3416 Morta (vazio) 4,8 3,0 0,0018 0,0032 

37 3417 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 7,2 5,0 0,0040 0,0121 

37 3418 Matayba elaeagnoides Camboatá 4,1 3,0 0,0013 0,0024 

37 3419 Matayba elaeagnoides Camboatá 4,1 3,0 0,0013 0,0024 

37 3420 Matayba elaeagnoides Camboatá 4,1 3,0 0,0013 0,0024 

37 3421 Matayba elaeagnoides Camboatá 4,3 3,0 0,0015 0,0026 

37 3422 Matayba elaeagnoides Camboatá 4,0 3,0 0,0012 0,0022 

37 3423 Matayba elaeagnoides Camboatá 4,0 3,0 0,0012 0,0022 

37 3424 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 4,0 4,0 0,0012 0,0030 

37 3425 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

37 3426 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

37 3427 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

37 3428 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 6,7 4,0 0,0035 0,0084 

37 3429 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 6,0 4,0 0,0029 0,0069 

37 3430 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 6,7 4,0 0,0035 0,0084 

37 3431 Croton celtidifolius Pau-de-Sangue 6,4 6,0 0,0032 0,0115 

37 3432 NI (vazio) 4,3 4,0 0,0015 0,0035 

37 3433 Jacaranda puberula Carobinha 8,0 6,0 0,0050 0,0179 

38 3434 NI (vazio) 8,0 3,5 0,0050 0,0104 

38 3435 Solanum sanctaecatharinae Joá-Manso 4,3 4,0 0,0015 0,0035 

38 3436 NI (vazio) 8,0 7,0 0,0050 0,0209 

38 3437 NI (vazio) 9,2 7,0 0,0067 0,0281 

38 3438 NI (vazio) 10,8 8,0 0,0092 0,0442 

38 3439 NI (vazio) 8,6 8,0 0,0058 0,0278 

38 3440 Matayba elaeagnoides Camboatá 9,2 8,0 0,0067 0,0321 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

38 3441 Matayba elaeagnoides Camboatá 4,5 7,0 0,0016 0,0066 

38 3442 Matayba elaeagnoides Camboatá 7,3 8,0 0,0042 0,0202 

38 3443 Matayba elaeagnoides Camboatá 11,1 8,0 0,0097 0,0468 

38 3444 Nectandra megapotamica Canela-Merda 10,8 9,0 0,0092 0,0497 

38 3445 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 6,4 5,0 0,0032 0,0095 

38 3446 Morta (vazio) 16,9 7,0 0,0224 0,0939 

38 3447 Morta (vazio) 15,9 8,0 0,0199 0,0955 

38 3448 Morta (vazio) 11,1 7,0 0,0097 0,0409 

38 3449 Morta (vazio) 7,5 7,0 0,0044 0,0185 

38 3450 Nectandra megapotamica Canela-Merda 5,4 6,5 0,0023 0,0090 

38 3451 Jacaranda puberula Carobinha 11,5 8,0 0,0103 0,0495 

38 3452 Myrsine coriacea Capororoca 21,6 14,0 0,0368 0,3091 

38 3453 Matayba elaeagnoides Camboatá 12,4 8,5 0,0121 0,0617 

38 3454 NI (vazio) 6,7 7,0 0,0035 0,0147 

38 3455 Myrcia sp. Guamirim 8,9 7,5 0,0062 0,0281 

38 3456 Morta (vazio) 10,5 12,5 0,0087 0,0650 

38 3457 Morta (vazio) 6,7 3,5 0,0035 0,0074 

38 3458 Nectandra megapotamica Canela-Merda 8,0 6,0 0,0050 0,0179 

38 3459 Nectandra megapotamica Canela-Merda 16,9 10,0 0,0224 0,1341 

38 3460 Nectandra megapotamica Canela-Merda 18,1 10,0 0,0259 0,1551 

38 3461 Nectandra megapotamica Canela-Merda 14,6 10,0 0,0168 0,1010 

38 3462 NI (vazio) 6,0 8,0 0,0029 0,0138 

38 3463 Roupala montana Carvalho 6,4 7,5 0,0032 0,0143 

38 3464 Jacaranda puberula Carobinha 13,1 8,0 0,0134 0,0642 

38 3465 Jacaranda puberula Carobinha 9,5 7,0 0,0072 0,0301 

38 3466 Jacaranda puberula Carobinha 6,0 5,0 0,0029 0,0086 

38 3467 Jacaranda puberula Carobinha 8,9 7,0 0,0062 0,0262 

38 3468 Jacaranda puberula Carobinha 11,1 7,0 0,0097 0,0409 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

38 3469 Jacaranda puberula Carobinha 6,7 7,0 0,0035 0,0147 

38 3470 Ocotea puberula Canela-Sebo 9,2 10,0 0,0067 0,0402 

38 3471 Annona emarginata Corticeira 9,5 7,0 0,0072 0,0301 

38 3472 Annona emarginata Corticeira 11,1 7,0 0,0097 0,0409 

38 3473 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 8,9 8,0 0,0062 0,0299 

38 3474 Jacaranda puberula Carobinha 8,6 7,0 0,0058 0,0244 

38 3475 Roupala montana Carvalho 7,5 7,0 0,0044 0,0185 

38 3476 Jacaranda puberula Carobinha 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

38 3477 Ocotea puberula Canela-Sebo 24,5 10,0 0,0472 0,2831 

38 3478 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 11,6 8,0 0,0106 0,0509 

38 3479 Annona emarginata Corticeira 10,2 7,0 0,0081 0,0342 

38 3480 Annona emarginata Corticeira 13,1 7,5 0,0134 0,0602 

38 3481 Jacaranda puberula Carobinha 12,4 8,0 0,0121 0,0581 

38 3482 Jacaranda puberula Carobinha 8,6 8,0 0,0058 0,0278 

38 3483 Morta (vazio) 22,3 7,0 0,0390 0,1638 

38 3484 Matayba elaeagnoides Camboatá 21,2 10,0 0,0352 0,2111 

38 3485 Nectandra megapotamica Canela-Merda 5,3 5,0 0,0022 0,0065 

38 3486 Jacaranda puberula Carobinha 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

38 3487 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 7,0 7,0 0,0039 0,0162 

38 3488 Lonchocarpus campestris Rabo-de-Bugio 8,0 8,5 0,0050 0,0254 

38 3489 Nectandra megapotamica Canela-Merda 4,1 5,0 0,0013 0,0040 

38 3490 Jacaranda puberula Carobinha 6,0 6,0 0,0029 0,0103 

38 3491 Ocotea puberula Canela-Sebo 29,6 14,0 0,0688 0,5781 

38 3492 Nectandra megapotamica Canela-Merda 20,4 14,0 0,0326 0,2738 

38 3493 Nectandra megapotamica Canela-Merda 17,2 14,0 0,0232 0,1949 

38 3494 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 11,5 7,0 0,0103 0,0433 

38 3495 Erythroxylum myrsinites Cocãozinho 15,9 8,0 0,0199 0,0955 

38 3496 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 6,8 5,0 0,0037 0,0110 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

38 3497 Morta (vazio) 9,2 6,0 0,0067 0,0241 

38 3498 Morta (vazio) 16,6 6,0 0,0215 0,0775 

38 3499 Morta (vazio) 16,1 6,0 0,0203 0,0731 

38 3500 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 9,4 7,5 0,0069 0,0312 

38 3501 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,7 5,0 0,0026 0,0077 

38 3502 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 4,1 4,5 0,0013 0,0036 

38 3503 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 10,8 7,0 0,0092 0,0386 

38 3504 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 8,0 7,0 0,0050 0,0209 

38 3505 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 12,4 8,5 0,0121 0,0617 

38 3506 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 8,8 8,0 0,0060 0,0289 

38 3507 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 7,6 8,0 0,0046 0,0220 

38 3508 Cordyline spectabilis Uvarana 7,0 3,0 0,0039 0,0069 

38 3509 Myrsine umbellata Capororocão 7,6 7,0 0,0046 0,0193 

38 3510 Morta (vazio) 6,4 7,0 0,0032 0,0134 

38 3511 Erythroxylum myrsinites Cocãozinho 5,4 8,0 0,0023 0,0110 

38 3512 Erythroxylum myrsinites Cocãozinho 9,9 8,0 0,0076 0,0367 

38 3513 Matayba elaeagnoides Camboatá 6,7 6,0 0,0035 0,0126 

38 3514 Jacaranda puberula Carobinha 9,2 7,0 0,0067 0,0281 

38 3515 Morta (vazio) 12,7 3,0 0,0127 0,0229 

38 3516 Matayba elaeagnoides Camboatá 6,0 5,0 0,0029 0,0086 

38 3517 Matayba elaeagnoides Camboatá 4,0 4,0 0,0012 0,0030 

38 3518 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 8,6 5,0 0,0058 0,0174 

38 3519 Morta (vazio) 10,8 3,0 0,0092 0,0166 

38 3520 Myrsine loefgrenii Capororoquinha 8,1 7,0 0,0052 0,0217 

38 3521 Machaerium stipitatum Farinha-Seca 5,7 7,0 0,0026 0,0108 

38 3522 Matayba elaeagnoides Camboatá 21,0 10,0 0,0347 0,2080 

38 3523 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 7,0 6,0 0,0039 0,0139 

38 3524 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 5,1 4,0 0,0020 0,0049 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

39 3525 Zanthoxylum kleinii Juvevê-Branco 21,0 10,0 0,0347 0,2080 

39 3526 Jacaranda puberula Carobinha 13,1 8,0 0,0134 0,0642 

39 3527 Jacaranda puberula Carobinha 12,6 8,0 0,0124 0,0596 

39 3528 Jacaranda puberula Carobinha 11,1 8,0 0,0097 0,0468 

39 3529 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 5,3 5,0 0,0022 0,0065 

39 3530 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 7,2 6,5 0,0040 0,0157 

39 3531 Ocotea puberula Canela-Sebo 36,3 16,0 0,1034 0,9928 

39 3532 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,8 4,5 0,0018 0,0048 

39 3533 Zanthoxylum kleinii Juvevê-Branco 14,0 8,0 0,0154 0,0739 

39 3534 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 6,0 5,0 0,0029 0,0086 

39 3535 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,3 5,0 0,0015 0,0044 

39 3536 Solanum sp. (vazio) 4,9 5,5 0,0019 0,0063 

39 3537 Myrcia sp. Guamirim 5,4 5,0 0,0023 0,0069 

39 3538 Myrcia sp. Guamirim 7,0 5,0 0,0039 0,0116 

39 3539 Ocotea vaccinioides Canelinha 21,3 14,0 0,0357 0,3001 

39 3540 Morta (vazio) 15,9 7,0 0,0199 0,0836 

39 3541 Ocotea vaccinioides Canelinha 11,1 8,0 0,0097 0,0468 

39 3542 Ocotea vaccinioides Canelinha 14,6 8,0 0,0168 0,0808 

39 3543 Ocotea vaccinioides Canelinha 18,1 8,0 0,0259 0,1241 

39 3544 Solanum sp. (vazio) 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

39 3545 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 6,4 5,0 0,0032 0,0095 

39 3546 Morta (vazio) 33,7 2,0 0,0894 0,1073 

39 3547 Psychotria vellosiana 
Erva-de-Rato-de-Folhas-
Estreitas 9,2 6,0 0,0067 0,0241 

39 3548 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

39 3549 NI (vazio) 4,8 4,5 0,0018 0,0048 

39 3550 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 5,1 4,5 0,0020 0,0055 

39 3551 NI (vazio) 4,1 4,5 0,0013 0,0036 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

39 3552 Ocotea vaccinioides Canelinha 21,3 10,0 0,0357 0,2143 

39 3553 Ocotea vaccinioides Canelinha 28,3 17,0 0,0630 0,6429 

39 3554 Ocotea vaccinioides Canelinha 45,8 17,0 0,1650 1,6831 

39 3555 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 4,0 3,5 0,0012 0,0026 

39 3556 Ilex paraguariensis Erva-Mate 6,4 6,0 0,0032 0,0115 

39 3557 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 13,1 5,0 0,0134 0,0401 

39 3558 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 10,2 7,0 0,0081 0,0342 

39 3559 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 16,6 7,0 0,0215 0,0904 

39 3560 Matayba elaeagnoides Camboatá 5,4 4,0 0,0023 0,0055 

39 3561 Ocotea puberula Canela-Sebo 20,7 14,0 0,0336 0,2824 

39 3562 Cedrela fissilis Cedro 27,7 16,0 0,0602 0,5782 

39 3563 Symplocos sp. (vazio) 8,0 7,0 0,0050 0,0209 

39 3564 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

39 3565 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

39 3566 NI (vazio) 5,9 5,5 0,0027 0,0090 

39 3567 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 4,0 4,0 0,0012 0,0030 

39 3568 Zanthoxylum kleinii Juvevê-Branco 18,1 10,0 0,0259 0,1551 

39 3569 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 12,4 8,0 0,0121 0,0581 

39 3570 Citronella paniculata Congonha 5,9 5,0 0,0027 0,0082 

39 3571 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 5,1 4,5 0,0020 0,0055 

39 3572 Ocotea vaccinioides Canelinha 4,5 5,5 0,0016 0,0051 

39 3573 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

39 3574 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,8 5,0 0,0018 0,0054 

39 3575 Cordyline spectabilis Uvarana 4,1 2,5 0,0013 0,0020 

39 3576 Cordyline spectabilis Uvarana 4,1 2,0 0,0013 0,0016 

39 3577 Psychotria vellosiana 
Erva-de-Rato-de-Folhas-
Estreitas 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

41 3658 Matayba elaeagnoides Camboatá 18,5 9,0 0,0268 0,1446 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

41 3659 Ilex theezans Caúna 4,5 7,0 0,0016 0,0066 

41 3660 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 5,1 8,0 0,0020 0,0098 

41 3661 Lithraea brasiliensis Aroeira 6,0 7,0 0,0029 0,0121 

41 3662 Jacaranda puberula Carobinha 7,0 8,0 0,0039 0,0185 

41 3663 Jacaranda puberula Carobinha 12,1 13,0 0,0115 0,0896 

41 3664 Jacaranda puberula Carobinha 24,2 13,0 0,0460 0,3585 

41 3665 Jacaranda puberula Carobinha 16,9 13,0 0,0224 0,1743 

41 3666 Jacaranda puberula Carobinha 28,3 13,0 0,0630 0,4916 

41 3667 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 8,3 8,0 0,0054 0,0258 

41 3668 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 24,5 17,0 0,0472 0,4812 

41 3669 Matayba elaeagnoides Camboatá 8,4 8,0 0,0056 0,0268 

41 3670 Nectandra megapotamica Canela-Merda 9,2 12,0 0,0067 0,0482 

41 3671 Piptocarpha axillaris Vassourão-Branco 12,1 12,0 0,0115 0,0827 

41 3672 NI (vazio) 5,7 7,0 0,0026 0,0108 

41 3673 Cabralea canjerana Canjerana 7,0 7,0 0,0039 0,0162 

41 3674 Nectandra megapotamica Canela-Merda 30,9 14,0 0,0749 0,6289 

41 3675 Nectandra megapotamica Canela-Merda 9,2 14,0 0,0067 0,0562 

41 3676 Nectandra megapotamica Canela-Merda 11,5 12,0 0,0103 0,0743 

41 3677 Nectandra megapotamica Canela-Merda 41,7 17,0 0,1366 1,3929 

41 3678 Nectandra megapotamica Canela-Merda 28,6 17,0 0,0645 0,6574 

41 3679 Nectandra megapotamica Canela-Merda 7,8 10,0 0,0048 0,0287 

41 3680 Myrsine umbellata Capororocão 4,5 6,5 0,0016 0,0061 

41 3681 Matayba elaeagnoides Camboatá 11,5 8,0 0,0103 0,0495 

41 3682 Myrceugeia sp. (vazio) 5,4 4,0 0,0023 0,0055 

41 3683 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 5,7 5,0 0,0026 0,0077 

41 3684 Matayba elaeagnoides Camboatá 9,2 11,0 0,0067 0,0442 

41 3685 Matayba elaeagnoides Camboatá 15,6 12,0 0,0191 0,1376 

41 3686 Matayba elaeagnoides Camboatá 28,5 15,0 0,0637 0,5737 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

41 3687 Matayba elaeagnoides Camboatá 11,9 10,0 0,0112 0,0671 

41 3688 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 8,9 7,0 0,0062 0,0262 

41 3689 Morta (vazio) 13,1 12,0 0,0134 0,0963 

41 3690 NI (vazio) 11,9 13,0 0,0112 0,0873 

41 3691 Myrceugeia sp. (vazio) 7,3 5,0 0,0042 0,0126 

41 3692 Myrceugeia sp. (vazio) 7,6 5,0 0,0046 0,0138 

41 3693 Eriobotrya japonica Nêspera 5,4 5,5 0,0023 0,0076 

41 3694 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 21,6 12,0 0,0368 0,2649 

41 3695 Myrceugenia sp. (vazio) 6,4 6,0 0,0032 0,0115 

41 3696 Morta (vazio) 6,7 5,0 0,0035 0,0105 

41 3697 Nectandra megapotamica Canela-Merda 19,7 12,0 0,0306 0,2202 

41 3698 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 11,5 8,0 0,0103 0,0495 

41 3699 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 7,8 8,0 0,0048 0,0229 

41 3700 Piptocarpha axillaris Vassourão-Branco 9,2 7,0 0,0067 0,0281 

41 3701 Piptocarpha axillaris Vassourão-Branco 5,4 8,0 0,0023 0,0110 

41 3702 Morta (vazio) 4,1 2,0 0,0013 0,0016 

41 3703 Myrcia sp. Guamirim 6,4 3,5 0,0032 0,0067 

41 3704 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 10,2 7,0 0,0081 0,0342 

41 3705 Lamanonia ternata Guaperê 18,8 14,0 0,0277 0,2327 

41 3706 Lamanonia ternata Guaperê 7,8 4,0 0,0048 0,0115 

41 3707 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 20,7 14,0 0,0336 0,2824 

41 3708 Eugenia sp. 2 (vazio) 8,9 6,5 0,0062 0,0243 

41 3709 Matayba elaeagnoides Camboatá 13,7 7,0 0,0147 0,0618 

41 3710 Lamanonia ternata Guaperê 6,2 7,5 0,0030 0,0136 

41 3711 Morta (vazio) 5,4 4,0 0,0023 0,0055 

41 3712 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 7,8 7,0 0,0048 0,0201 

41 3713 Lamanonia ternata Guaperê 34,2 15,0 0,0920 0,8276 

42 3714 Araucaria angustifolia Araucária 10,2 8,0 0,0081 0,0391 



143 

  

 

Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

42 3715 Ocotea pulchella Canela-Preta 15,3 15,0 0,0183 0,1650 

42 3716 Ocotea pulchella Canela-Preta 16,6 15,0 0,0215 0,1937 

42 3717 Matayba elaeagnoides Camboatá 15,9 12,0 0,0199 0,1432 

42 3718 Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 25,8 16,0 0,0522 0,5012 

42 3719 Morta (vazio) 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

42 3720 Ilex paraguariensis Erva-Mate 5,6 7,5 0,0024 0,0110 

42 3721 Nectandra megapotamica Canela-Merda 11,8 10,0 0,0109 0,0654 

42 3722 Erythroxylum sp. (vazio) 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

42 3723 Ocotea nectandrifolia Canela-Branca 18,8 15,0 0,0277 0,2493 

42 3724 Morta (vazio) 4,8 3,0 0,0018 0,0032 

42 3725 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 8,3 7,0 0,0054 0,0226 

42 3726 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 6,0 8,0 0,0029 0,0138 

42 3727 Morta (vazio) 17,8 8,0 0,0250 0,1198 

42 3728 Morta (vazio) 7,0 4,0 0,0039 0,0092 

42 3729 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 7,0 7,0 0,0039 0,0162 

42 3730 Ocotea pulchella Canela-Preta 16,2 12,0 0,0207 0,1490 

42 3731 Myrceugenia sp. (vazio) 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

42 3732 Morta (vazio) 8,0 5,0 0,0050 0,0149 

42 3733 Matayba elaeagnoides Camboatá 7,3 6,5 0,0042 0,0164 

42 3734 Matayba elaeagnoides Camboatá 12,1 7,5 0,0115 0,0517 

42 3735 Morta (vazio) 7,5 5,0 0,0044 0,0132 

42 3736 Morta (vazio) 7,3 8,0 0,0042 0,0202 

42 3737 Araucaria angustifolia Araucária 4,0 6,0 0,0012 0,0045 

42 3738 Myrceugenia sp. (vazio) 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

42 3739 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 10,2 8,0 0,0081 0,0391 

42 3740 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 14,6 10,0 0,0168 0,1010 

42 3741 Myrceugenia sp. (vazio) 6,0 7,0 0,0029 0,0121 

42 3742 Clethra scabra Carne-de-Vaca 16,2 12,0 0,0207 0,1490 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

42 3743 Morta (vazio) 6,7 3,0 0,0035 0,0063 

42 3744 Ilex paraguariensis Erva-Mate 5,9 7,0 0,0027 0,0114 

42 3745 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

42 3746 Matayba elaeagnoides Camboatá 13,5 10,0 0,0144 0,0862 

42 3747 Myrceugenia sp. (vazio) 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

42 3748 Matayba elaeagnoides Camboatá 8,1 8,0 0,0052 0,0248 

42 3749 Myrceugenia sp. (vazio) 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

42 3750 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 11,8 12,0 0,0109 0,0784 

42 3751 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 4,1 2,0 0,0013 0,0016 

42 3752 Ocotea pulchella Canela-Preta 12,4 15,0 0,0121 0,1089 

42 3753 Matayba elaeagnoides Camboatá 12,4 10,0 0,0121 0,0726 

42 3754 Ilex paraguariensis Erva-Mate 8,6 8,0 0,0058 0,0278 

42 3755 Matayba elaeagnoides Camboatá 11,1 9,0 0,0097 0,0526 

42 3756 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 9,2 8,0 0,0067 0,0321 

42 3757 Myrceugenia sp. (vazio) 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

42 3758 Myrsine laetevirens Capororoca 6,0 6,0 0,0029 0,0103 

42 3759 Erythroxylum sp. (vazio) 5,7 9,0 0,0026 0,0139 

42 3760 Erythroxylum sp. (vazio) 8,9 9,0 0,0062 0,0337 

42 3761 Morta (vazio) 10,5 6,0 0,0087 0,0312 

42 3762 Ilex paraguariensis Erva-Mate 4,1 6,0 0,0013 0,0048 

42 3763 Myrceugenia sp. (vazio) 9,9 5,0 0,0076 0,0229 

42 3764 Myrceugenia sp. (vazio) 7,3 5,0 0,0042 0,0126 

42 3765 Matayba elaeagnoides Camboatá 8,3 7,0 0,0054 0,0226 

42 3766 Ocotea pulchella Canela-Preta 12,9 14,0 0,0131 0,1096 

42 3767 Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 16,6 14,0 0,0215 0,1807 

42 3768 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 26,1 16,0 0,0535 0,5137 

42 3769 Matayba elaeagnoides Camboatá 5,4 6,0 0,0023 0,0083 

42 3770 Ocotea pulchella Canela-Preta 9,2 10,0 0,0067 0,0402 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

42 3771 Ocotea pulchella Canela-Preta 19,4 16,0 0,0296 0,2843 

42 3772 Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 14,3 15,0 0,0161 0,1450 

42 3773 Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 18,8 14,0 0,0277 0,2327 

42 3774 Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 15,3 14,0 0,0183 0,1540 

42 3775 Ocotea pulchella Canela-Preta 17,5 15,0 0,0241 0,2166 

42 3776 Ocotea pulchella Canela-Preta 5,7 7,0 0,0026 0,0108 

42 3777 Ocotea pulchella Canela-Preta 17,5 15,0 0,0241 0,2166 

42 3778 Ocotea pulchella Canela-Preta 14,3 15,0 0,0161 0,1450 

42 3779 Ocotea pulchella Canela-Preta 5,7 8,0 0,0026 0,0124 

42 3780 Ocotea pulchella Canela-Preta 11,5 15,0 0,0103 0,0928 

42 3781 Ocotea pulchella Canela-Preta 17,8 15,0 0,0250 0,2246 

42 3782 Ocotea sp. (vazio) 29,3 15,0 0,0674 0,6062 

42 3783 Ocotea sp. (vazio) 21,0 15,0 0,0347 0,3120 

42 3784 Ocotea sp. (vazio) 23,6 15,0 0,0436 0,3922 

42 3785 Ocotea sp. (vazio) 27,1 15,0 0,0575 0,5174 

42 3786 Matayba elaeagnoides Camboatá 12,7 14,0 0,0127 0,1069 

42 3787 Araucaria angustifolia Araucária 5,1 9,0 0,0020 0,0110 

42 3788 Matayba elaeagnoides Camboatá 14,0 12,0 0,0154 0,1109 

42 3789 Morta (vazio) 10,7 9,0 0,0089 0,0482 

42 3790 Morta (vazio) 10,8 9,0 0,0092 0,0497 

42 3791 Morta (vazio) 13,7 2,0 0,0147 0,0177 

42 3792 Matayba elaeagnoides Camboatá 14,3 8,5 0,0161 0,0822 

42 3793 Ilex theezans Caúna 4,1 5,0 0,0013 0,0040 

42 3794 Myrceugenia sp. (vazio) 5,4 5,0 0,0023 0,0069 

42 3795 Matayba elaeagnoides Camboatá 6,0 7,0 0,0029 0,0121 

42 3796 Ilex paraguariensis Erva-Mate 7,6 11,0 0,0046 0,0303 

42 3797 Ocotea sp. (vazio) 15,4 15,0 0,0187 0,1685 

42 3798 Ocotea sp. (vazio) 4,1 4,0 0,0013 0,0032 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

42 3799 Nectandra megapotamica Canela-Merda 9,1 7,5 0,0065 0,0291 

44 3874 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 28,0 12,0 0,0616 0,4437 

44 3875 Ligustrum lucidum Ligustro 8,1 7,0 0,0052 0,0217 

44 3876 Myrceugenia sp. (vazio) 6,0 6,0 0,0029 0,0103 

44 3877 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 9,2 6,5 0,0067 0,0261 

44 3878 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 7,3 5,0 0,0042 0,0126 

44 3879 Cordiera concolor (vazio) 5,4 4,5 0,0023 0,0062 

44 3880 Cordyline spectabilis Uvarana 11,5 5,0 0,0103 0,0309 

44 3881 Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

44 3882 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 5,4 5,0 0,0023 0,0069 

44 3883 Morta (vazio) 25,5 8,0 0,0509 0,2445 

44 3884 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 5,1 4,0 0,0020 0,0049 

44 3885 Cordyline spectabilis Uvarana 7,0 2,5 0,0039 0,0058 

44 3886 Cinnamodendron dinisii Pimenta 6,4 6,0 0,0032 0,0115 

44 3887 Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 11,6 7,0 0,0106 0,0445 

44 3888 Cinnamodendron dinisii Pimenta 8,4 7,0 0,0056 0,0235 

44 3889 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 17,5 9,0 0,0241 0,1300 

44 3890 Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 12,4 7,0 0,0121 0,0508 

44 3891 Lonchocarpus campestris Rabo-de-Bugio 8,3 7,0 0,0054 0,0226 

44 3892 Cordyline spectabilis Uvarana 11,5 6,0 0,0103 0,0371 

44 3893 Cordyline spectabilis Uvarana 14,2 5,0 0,0158 0,0473 

44 3894 Morta (vazio) 32,5 8,0 0,0828 0,3974 

44 3895 Matayba elaeagnoides Camboatá 42,0 13,0 0,1387 1,0815 

44 3896 Lonchocarpus campestris Rabo-de-Bugio 8,6 6,0 0,0058 0,0209 

44 3897 Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 8,6 5,0 0,0058 0,0174 

44 3898 Morta (vazio) 12,6 8,0 0,0124 0,0596 

44 3899 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 8,0 7,0 0,0050 0,0209 

44 3900 NI (vazio) 10,5 7,0 0,0087 0,0364 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

44 3901 NI (vazio) 11,8 9,0 0,0109 0,0588 

44 3902 NI (vazio) 11,8 9,0 0,0109 0,0588 

44 3903 Ocotea pulchella Canela-Preta 8,6 8,0 0,0058 0,0278 

44 3904 NI (vazio) 14,6 10,0 0,0168 0,1010 

44 3905 Cordyline spectabilis Uvarana 12,4 6,0 0,0121 0,0436 

44 3906 Cordyline spectabilis Uvarana 16,6 6,0 0,0215 0,0775 

44 3907 Cordyline spectabilis Uvarana 8,1 5,0 0,0052 0,0155 

44 3908 Pterocarpus rohrii Pau-Sangue 13,4 10,0 0,0140 0,0842 

44 3909 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 9,9 9,0 0,0076 0,0413 

44 3910 Morta (vazio) 19,9 10,0 0,0311 0,1865 

44 3911 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 13,4 11,0 0,0140 0,0926 

44 3912 Morta (vazio) 7,2 5,0 0,0040 0,0121 

44 3913 NI (vazio) 5,4 6,0 0,0023 0,0083 

44 3914 NI (vazio) 6,4 6,0 0,0032 0,0115 

44 3915 NI (vazio) 10,2 8,0 0,0081 0,0391 

44 3916 Nectandra megapotamica Canela-Merda 63,0 18,0 0,3120 3,3692 

44 3917 Dicksonia sellowiana Xaxim 22,6 1,8 0,0401 0,0433 

44 3918 Dicksonia sellowiana Xaxim 21,3 1,5 0,0357 0,0321 

44 3919 Ligustrum lucidum Ligustro 8,3 8,0 0,0054 0,0258 

44 3920 Ligustrum lucidum Ligustro 11,0 8,0 0,0095 0,0455 

44 3921 Drimys angustifolia Casca-de-Anta 15,1 9,0 0,0180 0,0970 

44 3922 Morta (vazio) 9,4 8,0 0,0069 0,0332 

44 3923 Myrcia palustris Jubuticabão 6,4 5,5 0,0032 0,0105 

44 3924 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 16,2 8,0 0,0207 0,0993 

44 3925 Lamanonia ternata Guaperê 27,9 9,0 0,0609 0,3290 

44 3926 Persea willdenovii (vazio) 19,4 12,0 0,0296 0,2132 

45 3927 Matayba elaeagnoides Camboatá 21,0 8,0 0,0347 0,1664 

45 3928 Morta (vazio) 19,9 7,0 0,0311 0,1306 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

45 3929 Casearia obliqua Cambroé 16,2 14,0 0,0207 0,1739 

45 3930 Casearia obliqua Cambroé 16,2 14,0 0,0207 0,1739 

45 3931 Morta (vazio) 7,6 2,0 0,0046 0,0055 

45 3932 Annona emarginata Corticeira 6,4 5,0 0,0032 0,0095 

45 3933 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

45 3934 NI (vazio) 6,8 6,0 0,0037 0,0132 

45 3935 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 13,4 13,0 0,0140 0,1095 

45 3936 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 22,1 14,0 0,0384 0,3229 

45 3937 Lonchocarpus campestris Rabo-de-Bugio 8,9 7,0 0,0062 0,0262 

45 3938 Allophylus edulis Chal-Chal 9,9 7,0 0,0076 0,0321 

45 3939 Allophylus edulis Chal-Chal 11,1 7,0 0,0097 0,0409 

45 3940 Matayba elaeagnoides Camboatá 5,7 5,0 0,0026 0,0077 

45 3941 NI (vazio) 4,8 4,5 0,0018 0,0048 

45 3942 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 4,1 4,5 0,0013 0,0036 

45 3943 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

45 3944 Matayba elaeagnoides Camboatá 13,1 7,0 0,0134 0,0562 

45 3945 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 8,3 6,5 0,0054 0,0210 

45 3946 NI (vazio) 7,2 6,0 0,0040 0,0145 

45 3947 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 18,5 10,0 0,0268 0,1606 

45 3948 Allophylus edulis Chal-Chal 11,1 8,0 0,0097 0,0468 

45 3949 Allophylus edulis Chal-Chal 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

45 3950 Morta (vazio) 4,8 3,5 0,0018 0,0038 

45 3951 Matayba elaeagnoides Camboatá 16,9 8,0 0,0224 0,1073 

45 3952 Matayba elaeagnoides Camboatá 21,0 8,0 0,0347 0,1664 

45 3953 Allophylus edulis Chal-Chal 11,0 8,0 0,0095 0,0455 

45 3954 Pterocarpus rohrii Pau-Sangue 4,8 3,0 0,0018 0,0032 

45 3955 Allophylus edulis Chal-Chal 4,9 4,5 0,0019 0,0052 

45 3956 Pterocarpus rohrii Pau-Sangue 7,2 6,5 0,0040 0,0157 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

45 3957 Matayba elaeagnoides Camboatá 18,5 12,0 0,0268 0,1927 

45 3958 NI (vazio) 4,8 5,0 0,0018 0,0054 

45 3959 Matayba elaeagnoides Camboatá 24,8 14,0 0,0484 0,4067 

45 3960 Morta (vazio) 6,7 2,0 0,0035 0,0042 

45 3961 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 9,1 10,0 0,0065 0,0388 

45 3962 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 9,9 9,0 0,0076 0,0413 

45 3963 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 4,6 6,0 0,0017 0,0060 

45 3964 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 4,1 6,0 0,0013 0,0048 

45 3965 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 9,2 8,0 0,0067 0,0321 

45 3966 Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 10,8 7,0 0,0092 0,0386 

45 3967 Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 9,9 7,0 0,0076 0,0321 

45 3968 Morta (vazio) 6,7 2,5 0,0035 0,0053 

45 3969 Nectandra lanceolata Canela-Amarela 71,0 15,0 0,3957 3,5615 

45 3970 Nectandra lanceolata Canela-Amarela 6,7 10,0 0,0035 0,0211 

45 3971 Nectandra lanceolata Canela-Amarela 10,8 12,0 0,0092 0,0662 

45 3972 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 22,6 13,0 0,0401 0,3129 

45 3973 Matayba elaeagnoides Camboatá 15,6 12,0 0,0191 0,1376 

45 3974 NI (vazio) 4,1 3,5 0,0013 0,0028 

45 3975 Matayba elaeagnoides Camboatá 17,2 12,0 0,0232 0,1671 

45 3976 Ocotea sp. (vazio) 32,1 14,0 0,0812 0,6819 

45 3977 Matayba elaeagnoides Camboatá 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

45 3978 Matayba elaeagnoides Camboatá 17,5 12,0 0,0241 0,1733 

45 3979 NI (vazio) 15,3 9,0 0,0183 0,0990 

45 3980 Matayba elaeagnoides Camboatá 22,0 12,0 0,0379 0,2728 

45 3981 NI (vazio) 10,5 12,0 0,0087 0,0624 

45 3982 Matayba elaeagnoides Camboatá 17,7 12,0 0,0245 0,1765 

45 3983 Matayba elaeagnoides Camboatá 19,7 12,0 0,0306 0,2202 

45 3984 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 4,6 5,0 0,0017 0,0050 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

45 3985 Annona emarginata Corticeira 6,0 4,5 0,0029 0,0078 

45 3986 Erythroxylum myrsinites Cocãozinho 16,6 12,0 0,0215 0,1549 

45 3987 Annona emarginata Corticeira 8,6 7,5 0,0058 0,0261 

46 3988 Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 12,4 7,0 0,0121 0,0508 

46 3989 Matayba elaeagnoides Camboatá 4,8 4,5 0,0018 0,0048 

46 3990 Matayba elaeagnoides Camboatá 4,8 4,5 0,0018 0,0048 

46 3991 Matayba elaeagnoides Camboatá 4,8 4,5 0,0018 0,0048 

46 3992 NI (vazio) 4,6 6,0 0,0017 0,0060 

46 3993 Matayba elaeagnoides Camboatá 6,7 7,0 0,0035 0,0147 

46 3994 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 6,4 7,0 0,0032 0,0134 

46 3995 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 11,8 9,0 0,0109 0,0588 

46 3996 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 11,1 9,0 0,0097 0,0526 

46 3997 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 15,1 9,0 0,0180 0,0970 

46 3998 Ocotea sp. 2 (vazio) 23,6 12,0 0,0436 0,3137 

46 3999 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 18,1 8,0 0,0259 0,1241 

46 4000 Machaerium stipitatum Farinha-Seca 22,0 14,0 0,0379 0,3182 

46 4001 Allophylus edulis Chal-Chal 8,3 7,0 0,0054 0,0226 

46 4002 Matayba elaeagnoides Camboatá 22,0 12,0 0,0379 0,2728 

46 4003 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 5,7 4,5 0,0026 0,0070 

46 4004 NI (vazio) 11,5 9,0 0,0103 0,0557 

46 4005 Allophylus edulis Chal-Chal 5,9 8,0 0,0027 0,0131 

46 4006 Allophylus edulis Chal-Chal 16,6 10,0 0,0215 0,1291 

46 4007 NI (vazio) 14,3 12,0 0,0161 0,1160 

46 4008 Allophylus edulis Chal-Chal 10,2 8,0 0,0081 0,0391 

46 4009 Morta (vazio) 8,3 4,0 0,0054 0,0129 

46 4010 Ocotea sp. (vazio) 14,0 10,0 0,0154 0,0924 

46 4011 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 14,3 7,0 0,0161 0,0677 

46 4012 Allophylus guaraniticus Chao-Chao-Miúdo 5,1 5,0 0,0020 0,0061 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

46 4013 Matayba elaeagnoides Camboatá 16,2 10,0 0,0207 0,1242 

46 4014 Eugenia uniflora Pitangueira 4,1 3,5 0,0013 0,0028 

46 4015 Nectandra lanceolata Canela-Amarela 33,4 14,0 0,0877 0,7369 

46 4016 Nectandra lanceolata Canela-Amarela 22,3 14,0 0,0390 0,3275 

46 4017 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 13,7 9,0 0,0147 0,0795 

46 4018 Allophylus edulis Chal-Chal 4,0 5,0 0,0012 0,0037 

46 4019 Allophylus edulis Chal-Chal 8,3 7,0 0,0054 0,0226 

46 4020 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 5,1 4,0 0,0020 0,0049 

46 4021 Myrcia guianensis Guamirim-Vermelho 5,4 4,0 0,0023 0,0055 

46 4022 Morta (vazio) 5,1 4,0 0,0020 0,0049 

46 4023 Machaerium stipitatum Farinha-Seca 8,3 8,0 0,0054 0,0258 

46 4024 Nectandra lanceolata Canela-Amarela 46,5 16,0 0,1696 1,6284 

46 4025 Nectandra lanceolata Canela-Amarela 7,0 8,0 0,0039 0,0185 

46 4026 Cinnamodendron dinisii Pimenta 10,8 8,0 0,0092 0,0442 

46 4027 Nectandra lanceolata Canela-Amarela 30,6 14,0 0,0733 0,6160 

46 4028 Allophylus edulis Chal-Chal 11,8 8,0 0,0109 0,0523 

46 4029 Allophylus edulis Chal-Chal 9,5 8,0 0,0072 0,0344 

46 4030 Matayba elaeagnoides Camboatá 13,4 11,0 0,0140 0,0926 

46 4031 Allophylus edulis Chal-Chal 4,5 3,0 0,0016 0,0028 

46 4032 Matayba elaeagnoides Camboatá 13,2 8,0 0,0137 0,0658 

46 4033 Casearia obliqua Cambroé 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

46 4034 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 4,1 2,5 0,0013 0,0020 

46 4035 Casearia obliqua Cambroé 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

46 4036 Casearia obliqua Cambroé 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

46 4037 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

46 4038 Morta (vazio) 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

46 4039 Matayba elaeagnoides Camboatá 8,9 7,0 0,0062 0,0262 

46 4040 Annona emarginata Corticeira 7,6 7,0 0,0046 0,0193 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

46 4041 Lonchocarpus muehlbergianus Rabo-de-Bugio 6,7 7,0 0,0035 0,0147 

46 4042 Lonchocarpus muehlbergianus Rabo-de-Bugio 11,3 10,0 0,0100 0,0602 

46 4043 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 5,1 4,0 0,0020 0,0049 

46 4044 Matayba elaeagnoides Camboatá 22,3 10,0 0,0390 0,2339 

46 4045 Morta (vazio) 5,3 6,0 0,0022 0,0078 

46 4046 NI (vazio) 4,8 5,0 0,0018 0,0054 

46 4047 Matayba elaeagnoides Camboatá 15,6 10,0 0,0191 0,1146 

46 4048 Pimenta pseudocaryophyllus Louro-Cravo 10,5 6,0 0,0087 0,0312 

46 4049 NI (vazio) 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

46 4050 Campomanesia guazumifolia Sete-Capotes 5,7 5,0 0,0026 0,0077 

46 4051 Campomanesia guazumifolia Sete-Capotes 5,7 6,0 0,0026 0,0093 

46 4052 Campomanesia guazumifolia Sete-Capotes 8,0 7,0 0,0050 0,0209 

46 4053 Matayba elaeagnoides Camboatá 16,2 12,0 0,0207 0,1490 

46 4054 Matayba elaeagnoides Camboatá 24,8 12,0 0,0484 0,3486 

46 4055 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 8,3 6,0 0,0054 0,0194 

46 4056 Myrcia sp. 2 (vazio) 8,0 5,5 0,0050 0,0164 

46 4057 Myrcia guianensis Guamirim-Vermelho 6,0 6,0 0,0029 0,0103 

46 4058 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 5,4 8,0 0,0023 0,0110 

46 4059 Matayba elaeagnoides Camboatá 8,0 7,0 0,0050 0,0209 

46 4060 NI (vazio) 11,8 9,0 0,0109 0,0588 

46 4061 Allophylus edulis Chal-Chal 6,7 5,0 0,0035 0,0105 

46 4062 Allophylus edulis Chal-Chal 4,1 4,5 0,0013 0,0036 

46 4063 Allophylus edulis Chal-Chal 20,1 10,0 0,0316 0,1895 

46 4064 Allophylus edulis Chal-Chal 12,1 10,0 0,0115 0,0689 

46 4065 Myrcia guianensis Guamirim-Vermelho 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

48 4162 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 25,5 12,0 0,0509 0,3667 

48 4163 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 24,2 12,0 0,0460 0,3309 

48 4164 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 13,7 10,0 0,0147 0,0883 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

48 4165 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 16,2 10,0 0,0207 0,1242 

48 4166 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 14,3 10,0 0,0161 0,0967 

48 4167 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 19,7 10,0 0,0306 0,1835 

48 4168 Myrcia sp. Guamirim 14,6 8,0 0,0168 0,0808 

48 4169 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 9,5 7,0 0,0072 0,0301 

48 4170 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 15,6 8,0 0,0191 0,0917 

48 4171 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

48 4172 Araucaria angustifolia Araucária 68,1 18,0 0,3644 3,9357 

48 4173 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 6,4 4,0 0,0032 0,0076 

48 4174 Daphnopsis fasciculata Embira-Miúda 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

48 4175 Morta (vazio) 5,7 3,0 0,0026 0,0046 

48 4176 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 19,1 9,0 0,0286 0,1547 

48 4177 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 15,3 9,0 0,0183 0,0990 

48 4178 Lithraea brasiliensis Aroeira 12,7 11,0 0,0127 0,0840 

48 4179 Lithraea brasiliensis Aroeira 15,3 11,0 0,0183 0,1210 

48 4180 Araucaria angustifolia Araucária 41,7 18,0 0,1366 1,4748 

48 4181 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 5,1 3,5 0,0020 0,0043 

48 4182 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 4,1 3,5 0,0013 0,0028 

48 4183 Myrsine coriacea Capororoca 11,8 10,0 0,0109 0,0654 

48 4184 Myrsine coriacea Capororoca 11,1 10,0 0,0097 0,0585 

48 4185 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 4,8 5,0 0,0018 0,0054 

48 4186 Araucaria angustifolia Araucária 35,7 21,0 0,0998 1,2577 

48 4187 Lithraea brasiliensis Aroeira 14,0 7,0 0,0154 0,0647 

48 4188 Ligustrum lucidum Ligustro 11,1 7,0 0,0097 0,0409 

48 4189 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 12,1 7,0 0,0115 0,0483 

48 4190 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 10,2 7,0 0,0081 0,0342 

48 4191 Morta (vazio) 5,1 4,0 0,0020 0,0049 

48 4192 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 5,3 5,0 0,0022 0,0065 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

48 4193 Morta (vazio) 4,3 3,0 0,0015 0,0026 

48 4194 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 8,3 6,0 0,0054 0,0194 

48 4195 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 6,0 6,0 0,0029 0,0103 

48 4196 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 10,2 8,0 0,0081 0,0391 

48 4197 Prunus myrtifolia Pessegueiro-Bravo 6,4 7,0 0,0032 0,0134 

48 4198 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 6,7 7,0 0,0035 0,0147 

48 4199 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 15,0 7,0 0,0176 0,0738 

48 4200 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 8,6 7,0 0,0058 0,0244 

48 4201 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 25,8 9,0 0,0522 0,2819 

48 4202 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 10,2 9,0 0,0081 0,0440 

50 4264 Jacaranda puberula Carobinha 12,6 10,0 0,0124 0,0745 

50 4265 Jacaranda puberula Carobinha 8,9 8,0 0,0062 0,0299 

50 4266 Matayba elaeagnoides Camboatá 5,1 6,0 0,0020 0,0073 

50 4267 Ilex theezans Caúna 4,1 5,0 0,0013 0,0040 

50 4268 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 6,0 6,0 0,0029 0,0103 

50 4269 Morta (vazio) 10,8 4,0 0,0092 0,0221 

50 4270 Matayba elaeagnoides Camboatá 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

50 4271 Lithraea brasiliensis Aroeira 13,7 10,0 0,0147 0,0883 

50 4272 Ocotea pulchella Canela-Preta 12,4 10,0 0,0121 0,0726 

50 4273 Matayba elaeagnoides Camboatá 14,0 10,0 0,0154 0,0924 

50 4274 Matayba elaeagnoides Camboatá 14,0 10,0 0,0154 0,0924 

50 4276 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 31,2 14,0 0,0764 0,6420 

50 4277 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 32,5 14,0 0,0828 0,6954 

50 4278 Morta (vazio) 11,1 8,0 0,0097 0,0468 

50 4279 Lithraea brasiliensis Aroeira 12,6 10,0 0,0124 0,0745 

50 4280 Matayba elaeagnoides Camboatá 14,0 12,0 0,0154 0,1109 

50 4281 Jacaranda puberula Carobinha 19,7 8,0 0,0306 0,1468 

50 4282 Jacaranda puberula Carobinha 13,1 8,0 0,0134 0,0642 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

50 4283 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 27,4 14,0 0,0589 0,4944 

50 4284 Morta (vazio) 4,8 3,0 0,0018 0,0032 

50 4285 Ocotea pulchella Canela-Preta 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

50 4286 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 8,8 8,0 0,0060 0,0289 

50 4287 Lithraea brasiliensis Aroeira 10,8 10,0 0,0092 0,0552 

50 4288 Matayba elaeagnoides Camboatá 17,5 10,0 0,0241 0,1444 

50 4289 Lamanonia ternata Guaperê 14,0 10,0 0,0154 0,0924 

50 4290 Jacaranda puberula Carobinha 19,4 15,0 0,0296 0,2665 

50 4291 Morta (vazio) 7,3 7,0 0,0042 0,0177 

50 4292 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 26,1 10,0 0,0535 0,3210 

50 4293 Myrciaria sp. (vazio) 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

50 4294 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 20,7 12,0 0,0336 0,2421 

50 4295 Erythroxylum myrsinites Cocãozinho 13,1 12,0 0,0134 0,0963 

50 4296 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 11,1 12,0 0,0097 0,0702 

50 4297 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 10,2 12,0 0,0081 0,0587 

50 4298 Cinnamodendron dinisii Pimenta 7,5 8,0 0,0044 0,0211 

50 4299 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 9,4 9,0 0,0069 0,0374 

50 4300 NI (vazio) 15,6 12,0 0,0191 0,1376 

50 4301 Myrciaria sp. (vazio) 4,8 6,0 0,0018 0,0064 

50 4302 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 15,3 11,0 0,0183 0,1210 

50 4303 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 25,8 14,0 0,0522 0,4386 

50 4304 Lithraea brasiliensis Aroeira 16,2 10,0 0,0207 0,1242 

50 4305 Matayba elaeagnoides Camboatá 26,1 12,0 0,0535 0,3852 

50 4306 Lithraea brasiliensis Aroeira 12,7 12,0 0,0127 0,0917 

50 4307 Matayba elaeagnoides Camboatá 18,5 14,0 0,0268 0,2249 

50 4275 Lithraea brasiliensis Aroeira 15,6 12,0 0,0191 0,1376 

51 4308 Campomanesia rhombea Gabiroba 9,9 12,0 0,0076 0,0551 

51 4309 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 4,5 8,0 0,0016 0,0075 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

51 4310 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 14,0 10,0 0,0154 0,0924 

51 4311 Luehea divaricata Açoita-Cavalo 29,3 15,0 0,0674 0,6062 

51 4312 Matayba elaeagnoides Camboatá 11,5 10,0 0,0103 0,0619 

51 4313 Matayba elaeagnoides Camboatá 7,3 12,0 0,0042 0,0303 

51 4314 Matayba elaeagnoides Camboatá 19,7 12,0 0,0306 0,2202 

51 4315 Morta (vazio) 4,8 2,0 0,0018 0,0021 

51 4316 Cinnamodendron dinisii Pimenta 8,9 8,0 0,0062 0,0299 

51 4317 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

51 4318 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 9,2 7,0 0,0067 0,0281 

51 4319 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 9,2 7,0 0,0067 0,0281 

51 4320 NI (vazio) 18,5 15,0 0,0268 0,2409 

51 4321 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 4,5 4,0 0,0016 0,0037 

51 4322 Cinnamodendron dinisii Pimenta 10,5 7,0 0,0087 0,0364 

51 4323 Cinnamodendron dinisii Pimenta 7,6 6,0 0,0046 0,0165 

51 4324 Morta (vazio) 11,1 5,5 0,0097 0,0322 

51 4325 Myrciaria sp. (vazio) 9,2 7,0 0,0067 0,0281 

51 4326 Lithraea brasiliensis Aroeira 16,4 14,0 0,0211 0,1773 

51 4327 Matayba elaeagnoides Camboatá 16,2 13,0 0,0207 0,1614 

51 4328 Matayba elaeagnoides Camboatá 18,6 13,0 0,0272 0,2124 

51 4329 Matayba elaeagnoides Camboatá 12,7 8,0 0,0127 0,0611 

51 4330 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 11,5 12,0 0,0103 0,0743 

51 4331 Matayba elaeagnoides Camboatá 10,8 9,0 0,0092 0,0497 

51 4332 Matayba elaeagnoides Camboatá 16,4 10,0 0,0211 0,1266 

51 4333 Lithraea brasiliensis Aroeira 12,7 10,0 0,0127 0,0764 

51 4334 Ocotea pulchella Canela-Preta 11,9 10,0 0,0112 0,0671 

51 4335 Sebastiania brasiliensis Branquilho 8,4 7,0 0,0056 0,0235 

51 4336 Matayba elaeagnoides Camboatá 22,6 10,0 0,0401 0,2407 

51 4337 Cinnamodendron dinisii Pimenta 8,3 8,0 0,0054 0,0258 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

51 4338 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 6,8 7,0 0,0037 0,0154 

51 4339 Lithraea brasiliensis Aroeira 9,2 8,0 0,0067 0,0321 

51 4340 Lithraea brasiliensis Aroeira 4,8 5,5 0,0018 0,0059 

51 4341 Matayba elaeagnoides Camboatá 6,4 7,0 0,0032 0,0134 

51 4342 Matayba elaeagnoides Camboatá 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

51 4343 Symplocos uniflora Congonha-Miúda 8,9 9,0 0,0062 0,0337 

51 4344 Lamanonia ternata Guaperê 12,1 11,0 0,0115 0,0758 

51 4345 Lamanonia ternata Guaperê 12,4 11,0 0,0121 0,0799 

51 4346 Matayba elaeagnoides Camboatá 23,1 12,0 0,0418 0,3012 

51 4347 Lithraea brasiliensis Aroeira 12,3 11,0 0,0118 0,0778 

51 4348 Ocotea pulchella Canela-Preta 7,3 7,0 0,0042 0,0177 

51 4349 Ocotea pulchella Canela-Preta 5,7 7,0 0,0026 0,0108 

51 4350 Cinnamodendron dinisii Pimenta 6,4 6,0 0,0032 0,0115 

51 4351 Campomanesia rhombea Gabiroba 10,5 9,0 0,0087 0,0468 

51 4352 Ocotea nectandrifolia Canela-Branca 9,5 10,0 0,0072 0,0430 

51 4353 Morta (vazio) 7,0 3,0 0,0039 0,0069 

51 4354 Jacaranda puberula Carobinha 13,1 7,0 0,0134 0,0562 

51 4355 Matayba elaeagnoides Camboatá 15,6 10,0 0,0191 0,1146 

51 4356 Matayba elaeagnoides Camboatá 9,5 10,0 0,0072 0,0430 

51 4357 Matayba elaeagnoides Camboatá 10,2 10,0 0,0081 0,0489 

51 4358 Matayba elaeagnoides Camboatá 8,9 7,0 0,0062 0,0262 

51 4359 Matayba elaeagnoides Camboatá 6,8 6,0 0,0037 0,0132 

51 4360 Matayba elaeagnoides Camboatá 22,6 10,0 0,0401 0,2407 

51 4361 NI (vazio) 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

52 4362 Matayba elaeagnoides Camboatá 15,3 7,0 0,0183 0,0770 

52 4363 Matayba elaeagnoides Camboatá 21,0 7,0 0,0347 0,1456 

52 4364 Calyptranthes sp. (vazio) 12,6 4,5 0,0124 0,0335 

52 4365 Myrcia palustris Jubuticabão 6,4 4,5 0,0032 0,0086 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

52 4366 Myrcia palustris Jubuticabão 7,3 4,5 0,0042 0,0114 

52 4367 Myrcia palustris Jubuticabão 5,6 4,5 0,0024 0,0066 

52 4368 Lamanonia ternata Guaperê 20,7 8,0 0,0336 0,1614 

52 4369 Lamanonia ternata Guaperê 18,9 8,0 0,0282 0,1352 

52 4370 Lamanonia ternata Guaperê 8,3 6,0 0,0054 0,0194 

52 4371 Lamanonia ternata Guaperê 17,2 10,0 0,0232 0,1392 

52 4372 Lamanonia ternata Guaperê 13,4 10,0 0,0140 0,0842 

52 4373 Lamanonia ternata Guaperê 11,5 9,0 0,0103 0,0557 

52 4374 Clethra scabra Carne-de-Vaca 11,1 9,0 0,0097 0,0526 

52 4375 Matayba elaeagnoides Camboatá 14,6 8,0 0,0168 0,0808 

52 4376 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 5,6 5,5 0,0024 0,0080 

52 4377 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 6,0 5,5 0,0029 0,0095 

52 4378 Clethra scabra Carne-de-Vaca 22,9 11,0 0,0413 0,2723 

52 4379 Jacaranda puberula Carobinha 13,4 8,0 0,0140 0,0674 

52 4380 Jacaranda puberula Carobinha 10,0 6,0 0,0079 0,0284 

52 4381 Matayba elaeagnoides Camboatá 10,8 6,5 0,0092 0,0359 

52 4382 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 6,7 4,0 0,0035 0,0084 

52 4383 Zanthoxylum kleinii Juvevê-Branco 8,3 5,5 0,0054 0,0178 

52 4384 Matayba elaeagnoides Camboatá 9,5 6,5 0,0072 0,0279 

52 4385 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 9,7 5,5 0,0074 0,0244 

52 4386 Matayba elaeagnoides Camboatá 8,6 6,0 0,0058 0,0209 

52 4387 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 18,6 9,0 0,0272 0,1471 

52 4388 Jacaranda micrantha Carobão 10,8 6,0 0,0092 0,0331 

52 4389 Jacaranda micrantha Carobão 13,1 8,0 0,0134 0,0642 

52 4390 Jacaranda micrantha Carobão 11,5 8,0 0,0103 0,0495 

52 4391 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 14,3 8,0 0,0161 0,0773 

52 4392 Jacaranda micrantha Carobão 13,7 7,0 0,0147 0,0618 

52 4393 Cinnamodendron dinisii Pimenta 7,5 4,5 0,0044 0,0119 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

52 4394 Cinnamodendron dinisii Pimenta 8,3 6,0 0,0054 0,0194 

52 4395 Cinnamodendron dinisii Pimenta 5,1 4,0 0,0020 0,0049 

52 4396 Clethra scabra Carne-de-Vaca 11,1 7,0 0,0097 0,0409 

52 4397 Luehea divaricata Açoita-Cavalo 10,8 8,0 0,0092 0,0442 

52 4398 Luehea divaricata Açoita-Cavalo 11,0 8,0 0,0095 0,0455 

52 4399 Luehea divaricata Açoita-Cavalo 15,6 8,0 0,0191 0,0917 

52 4400 Luehea divaricata Açoita-Cavalo 10,2 8,0 0,0081 0,0391 

52 4401 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 17,2 8,0 0,0232 0,1114 

52 4402 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 5,9 5,0 0,0027 0,0082 

52 4403 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 6,5 5,0 0,0033 0,0100 

52 4404 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 9,4 6,0 0,0069 0,0249 

52 4405 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 8,8 7,0 0,0060 0,0253 

52 4406 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 7,0 7,0 0,0039 0,0162 

52 4407 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 4,3 4,0 0,0015 0,0035 

52 4408 Lamanonia ternata Guaperê 15,9 8,0 0,0199 0,0955 

52 4409 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 7,0 6,0 0,0039 0,0139 

52 4410 Matayba elaeagnoides Camboatá 19,7 8,0 0,0306 0,1468 

52 4411 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 8,3 5,0 0,0054 0,0161 

53 4412 Campomanesia rhombea Gabiroba 17,2 7,0 0,0232 0,0975 

53 4413 Solanum sp. (vazio) 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

53 4414 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 7,0 6,0 0,0039 0,0139 

53 4415 Clethra scabra Carne-de-Vaca 24,5 10,0 0,0472 0,2831 

53 4416 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 7,3 8,0 0,0042 0,0202 

53 4417 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 5,9 6,0 0,0027 0,0098 

53 4418 NI (vazio) 8,1 9,0 0,0052 0,0279 

53 4419 Solanum sp. (vazio) 4,9 5,0 0,0019 0,0057 

53 4420 Zanthoxylum kleinii Juvevê-Branco 6,4 3,5 0,0032 0,0067 

53 4421 Zanthoxylum kleinii Juvevê-Branco 7,0 4,0 0,0039 0,0092 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

53 4422 Campomanesia rhombea Gabiroba 5,1 6,0 0,0020 0,0073 

53 4423 Ocotea puberula Canela-Sebo 37,9 14,0 0,1127 0,9466 

53 4424 Matayba elaeagnoides Camboatá 21,6 10,0 0,0368 0,2208 

53 4425 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 10,2 6,0 0,0081 0,0293 

53 4426 Ocotea puberula Canela-Sebo 25,6 10,0 0,0516 0,3094 

53 4427 Ocotea puberula Canela-Sebo 11,9 8,0 0,0112 0,0537 

53 4428 Ocotea puberula Canela-Sebo 8,0 8,0 0,0050 0,0239 

53 4429 Morta (vazio) 23,6 8,0 0,0436 0,2092 

53 4430 Morta (vazio) 15,0 7,0 0,0176 0,0738 

53 4431 Lonchocarpus muehlbergianus Rabo-de-Bugio 6,4 6,0 0,0032 0,0115 

53 4432 Lonchocarpus muehlbergianus Rabo-de-Bugio 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

53 4433 Matayba elaeagnoides Camboatá 15,3 8,0 0,0183 0,0880 

53 4434 Matayba elaeagnoides Camboatá 4,0 5,0 0,0012 0,0037 

53 4435 Matayba elaeagnoides Camboatá 24,8 10,0 0,0484 0,2905 

53 4436 Solanum sp. 2 (vazio) 10,5 7,0 0,0087 0,0364 

53 4437 Campomanesia rhombea Gabiroba 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

53 4438 Lonchocarpus campestris Rabo-de-Bugio 14,3 13,0 0,0161 0,1257 

53 4439 Morta (vazio) 9,5 4,0 0,0072 0,0172 

53 4440 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 5,3 4,5 0,0022 0,0058 

53 4441 Morta (vazio) 22,6 9,0 0,0401 0,2166 

53 4442 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 4,5 3,0 0,0016 0,0028 

53 4443 Phytolacca dioica Umbú 23,9 14,0 0,0448 0,3760 

53 4444 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 6,7 5,0 0,0035 0,0105 

53 4445 Lonchocarpus campestris Rabo-de-Bugio 7,6 6,0 0,0046 0,0165 

53 4446 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 9,5 8,0 0,0072 0,0344 

53 4447 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 4,1 4,0 0,0013 0,0032 

53 4448 Cinnamodendron dinisii Pimenta 6,7 6,5 0,0035 0,0137 

53 4449 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 7,6 6,5 0,0046 0,0179 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

53 4450 Lonchocarpus muehlbergianus Rabo-de-Bugio 11,8 8,0 0,0109 0,0523 

53 4451 Lonchocarpus campestris Rabo-de-Bugio 4,8 6,0 0,0018 0,0064 

53 4452 Lonchocarpus campestris Rabo-de-Bugio 12,4 10,0 0,0121 0,0726 

53 4453 Campomanesia rhombea Gabiroba 4,3 3,0 0,0015 0,0026 

53 4454 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 7,3 6,0 0,0042 0,0152 

53 4455 Matayba elaeagnoides Camboatá 11,1 10,0 0,0097 0,0585 

53 4456 Matayba elaeagnoides Camboatá 13,1 10,0 0,0134 0,0803 

53 4457 Matayba elaeagnoides Camboatá 17,2 10,0 0,0232 0,1392 

53 4458 Ocotea puberula Canela-Sebo 19,7 12,0 0,0306 0,2202 

53 4459 Morta (vazio) 4,6 3,0 0,0017 0,0030 

53 4460 Ocotea puberula Canela-Sebo 51,9 14,0 0,2114 1,7759 

53 4461 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 5,7 5,0 0,0026 0,0077 

53 4462 Calyptranthes sp. (vazio) 11,1 4,0 0,0097 0,0234 

53 4463 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 9,9 6,0 0,0076 0,0275 

53 4464 Jacaranda puberula Carobinha 8,3 8,0 0,0054 0,0258 

53 4465 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 29,3 13,0 0,0674 0,5253 

53 4466 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 9,9 5,0 0,0076 0,0229 

53 4467 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 7,0 5,0 0,0039 0,0116 

53 4468 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

53 4469 Campomanesia rhombea Gabiroba 18,5 8,0 0,0268 0,1285 

53 4470 Campomanesia rhombea Gabiroba 13,4 8,0 0,0140 0,0674 

53 4471 Campomanesia rhombea Gabiroba 10,2 5,0 0,0081 0,0244 

53 4472 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 17,2 10,0 0,0232 0,1392 

53 4473 Campomanesia rhombea Gabiroba 5,4 4,0 0,0023 0,0055 

53 4474 Campomanesia rhombea Gabiroba 5,7 3,0 0,0026 0,0046 

53 4475 Campomanesia rhombea Gabiroba 5,4 3,0 0,0023 0,0041 

53 4476 Cestrum sp. (vazio) 5,7 4,5 0,0026 0,0070 

54 4477 Matayba elaeagnoides Camboatá 29,3 16,0 0,0674 0,6466 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

54 4478 Matayba elaeagnoides Camboatá 34,7 16,0 0,0945 0,9076 

54 4479 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 4,1 5,0 0,0013 0,0040 

54 4480 Lithraea brasiliensis Aroeira 13,7 14,0 0,0147 0,1236 

54 4481 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 6,0 7,0 0,0029 0,0121 

54 4482 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 5,4 4,0 0,0023 0,0055 

54 4483 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 4,5 2,0 0,0016 0,0019 

54 4484 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 6,4 7,5 0,0032 0,0143 

54 4485 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 7,0 8,0 0,0039 0,0185 

54 4486 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 6,0 8,0 0,0029 0,0138 

54 4487 Lithraea brasiliensis Aroeira 10,2 12,0 0,0081 0,0587 

54 4488 Lithraea brasiliensis Aroeira 26,4 14,0 0,0548 0,4605 

54 4489 Ocotea puberula Canela-Sebo 16,6 15,0 0,0215 0,1937 

54 4490 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 6,8 7,0 0,0037 0,0154 

54 4491 Matayba elaeagnoides Camboatá 20,1 13,0 0,0316 0,2463 

54 4492 Solanum sanctaecatharinae (vazio) 6,8 9,0 0,0037 0,0199 

54 4493 Lonchocarpus campestris Rabo-de-Bugio 5,4 5,0 0,0023 0,0069 

54 4494 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,8 6,0 0,0018 0,0064 

54 4495 Morta (vazio) 5,1 4,0 0,0020 0,0049 

54 4496 Matayba elaeagnoides Camboatá 15,3 15,0 0,0183 0,1650 

54 4497 Matayba elaeagnoides Camboatá 12,1 15,0 0,0115 0,1034 

54 4498 Matayba elaeagnoides Camboatá 11,9 15,0 0,0112 0,1007 

54 4499 Matayba elaeagnoides Camboatá 26,9 16,0 0,0568 0,5455 

54 4500 Cordyline spectabilis Uvarana 9,9 3,5 0,0076 0,0161 

54 4501 Lithraea brasiliensis Aroeira 25,5 12,0 0,0509 0,3667 

54 4502 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 5,7 6,0 0,0026 0,0093 

54 4503 Lithraea brasiliensis Aroeira 13,7 12,0 0,0147 0,1059 

54 4504 Lithraea brasiliensis Aroeira 11,6 12,0 0,0106 0,0763 

54 4505 Lithraea brasiliensis Aroeira 13,1 12,0 0,0134 0,0963 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

54 4506 Lithraea brasiliensis Aroeira 21,3 12,0 0,0357 0,2572 

54 4507 Jacaranda puberula Carobinha 16,7 12,0 0,0219 0,1579 

54 4508 Morta (vazio) 6,4 8,0 0,0032 0,0153 

54 4509 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 5,7 8,0 0,0026 0,0124 

54 4510 Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 19,4 12,0 0,0296 0,2132 

54 4511 Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 24,5 12,0 0,0472 0,3397 

54 4512 Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 29,3 12,0 0,0674 0,4849 

54 4513 Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 30,2 12,0 0,0718 0,5171 

54 4514 Cinnamomum sellowianum Canela-Sebo 22,0 12,0 0,0379 0,2728 

54 4515 Morta (vazio) 10,0 5,0 0,0079 0,0237 

54 4516 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 8,0 9,0 0,0050 0,0269 

54 4517 Lithraea brasiliensis Aroeira 13,4 11,0 0,0140 0,0926 

54 4518 Cordyline spectabilis Uvarana 11,1 4,5 0,0097 0,0263 

54 4519 Matayba elaeagnoides Camboatá 18,8 13,0 0,0277 0,2161 

54 4520 Morta (vazio) 6,0 3,5 0,0029 0,0060 

54 4521 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 5,4 6,0 0,0023 0,0083 

54 4522 Lithraea brasiliensis Aroeira 15,3 12,0 0,0183 0,1320 

54 4523 Lithraea brasiliensis Aroeira 10,5 12,0 0,0087 0,0624 

54 4524 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 6,0 7,0 0,0029 0,0121 

54 4525 Sebastiania brasiliensis Branquilho 4,0 4,0 0,0012 0,0030 

54 4526 Matayba elaeagnoides Camboatá 16,2 12,0 0,0207 0,1490 

54 4527 Matayba elaeagnoides Camboatá 15,9 12,0 0,0199 0,1432 

54 4528 Matayba elaeagnoides Camboatá 9,5 8,0 0,0072 0,0344 

54 4529 Matayba elaeagnoides Camboatá 9,2 11,0 0,0067 0,0442 

54 4530 Lithraea brasiliensis Aroeira 12,4 12,0 0,0121 0,0871 

54 4531 Matayba elaeagnoides Camboatá 5,1 5,0 0,0020 0,0061 

54 4532 Matayba elaeagnoides Camboatá 8,3 7,0 0,0054 0,0226 

54 4533 Lithraea brasiliensis Aroeira 22,9 12,0 0,0413 0,2970 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

54 4534 Ligustrum lucidum Ligustro 4,9 5,0 0,0019 0,0057 

54 4535 Matayba elaeagnoides Camboatá 7,0 5,0 0,0039 0,0116 

54 4536 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 4,1 3,5 0,0013 0,0028 

54 4537 Matayba elaeagnoides Camboatá 10,8 11,0 0,0092 0,0607 

54 4538 Matayba elaeagnoides Camboatá 4,3 4,5 0,0015 0,0039 

54 4539 Matayba elaeagnoides Camboatá 12,4 12,0 0,0121 0,0871 

54 4540 Lithraea brasiliensis Aroeira 11,5 12,0 0,0103 0,0743 

54 4541 Ligustrum lucidum Ligustro 6,4 6,0 0,0032 0,0115 

54 4542 Matayba elaeagnoides Camboatá 15,6 14,0 0,0191 0,1605 

54 4543 Matayba elaeagnoides Camboatá 15,3 14,0 0,0183 0,1540 

54 4544 Ligustrum lucidum Ligustro 5,9 6,0 0,0027 0,0098 

54 4545 Matayba elaeagnoides Camboatá 13,1 13,0 0,0134 0,1043 

54 4546 Matayba elaeagnoides Camboatá 12,4 13,0 0,0121 0,0944 

54 4547 Matayba elaeagnoides Camboatá 16,6 13,0 0,0215 0,1678 

54 4548 Morta (vazio) 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

54 4549 Matayba elaeagnoides Camboatá 11,1 12,0 0,0097 0,0702 

54 4550 Symplocos uniflora Congonha-Miúda 6,2 8,0 0,0030 0,0145 

54 4551 Matayba elaeagnoides Camboatá 5,4 5,0 0,0023 0,0069 

54 4552 Cordyline spectabilis Uvarana 7,0 4,0 0,0039 0,0092 

54 4553 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 8,3 9,0 0,0054 0,0290 

54 4554 Ligustrum lucidum Ligustro 9,5 9,0 0,0072 0,0387 

54 4555 Lithraea brasiliensis Aroeira 14,0 12,0 0,0154 0,1109 

54 4556 Lithraea brasiliensis Aroeira 13,4 12,0 0,0140 0,1011 

55 4642 Lithraea brasiliensis Aroeira 22,4 14,0 0,0396 0,3322 

55 4643 Matayba elaeagnoides Camboatá 13,4 10,0 0,0140 0,0842 

55 4644 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 32,8 14,0 0,0844 0,7091 

55 4645 Matayba elaeagnoides Camboatá 10,2 6,0 0,0081 0,0293 

55 4646 Morta (vazio) 10,0 5,0 0,0079 0,0237 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

55 4647 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,5 7,0 0,0016 0,0066 

55 4648 Lithraea brasiliensis Aroeira 11,1 10,0 0,0097 0,0585 

55 4649 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 14,3 10,0 0,0161 0,0967 

55 4650 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 4,1 6,0 0,0013 0,0048 

55 4651 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 12,4 10,0 0,0121 0,0726 

55 4652 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 7,0 12,0 0,0039 0,0277 

55 4653 Annona emarginata Corticeira 7,6 8,0 0,0046 0,0220 

55 4654 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 15,4 8,0 0,0187 0,0898 

55 4655 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 5,1 8,0 0,0020 0,0098 

55 4656 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 14,3 7,5 0,0161 0,0725 

55 4657 Symplocos uniflora Congonha-Miúda 10,5 8,0 0,0087 0,0416 

55 4658 Morta (vazio) 10,0 6,0 0,0079 0,0284 

55 4659 Ligustrum lucidum Ligustro 4,8 4,0 0,0018 0,0043 

55 4660 Prunus myrtifolia Pessegueiro-Bravo 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

55 4661 Ligustrum lucidum Ligustro 10,8 9,0 0,0092 0,0497 

55 4662 Clethra scabra Carne-de-Vaca 19,7 12,0 0,0306 0,2202 

55 4663 Morta (vazio) 15,0 8,0 0,0176 0,0844 

55 4664 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,1 5,0 0,0013 0,0040 

55 4665 Ligustrum lucidum Ligustro 6,0 8,0 0,0029 0,0138 

55 4666 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 7,6 7,0 0,0046 0,0193 

55 4667 Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-Cadela 10,2 8,0 0,0081 0,0391 

55 4668 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 13,7 8,0 0,0147 0,0706 

55 4669 Ligustrum lucidum Ligustro 11,8 8,0 0,0109 0,0523 

55 4670 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 6,5 7,0 0,0033 0,0140 

55 4671 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,1 6,0 0,0013 0,0048 

55 4672 Ligustrum lucidum Ligustro 6,4 7,0 0,0032 0,0134 

55 4673 Ligustrum lucidum Ligustro 12,4 8,0 0,0121 0,0581 

55 4674 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 14,3 10,0 0,0161 0,0967 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

55 4675 Ligustrum lucidum Ligustro 12,7 12,0 0,0127 0,0917 

55 4676 Ligustrum lucidum Ligustro 11,1 10,0 0,0097 0,0585 

55 4677 Ligustrum lucidum Ligustro 5,1 7,0 0,0020 0,0086 

55 4678 Ligustrum lucidum Ligustro 18,8 12,0 0,0277 0,1994 

55 4679 Ligustrum lucidum Ligustro 9,5 12,0 0,0072 0,0516 

55 4680 Ligustrum lucidum Ligustro 8,3 8,0 0,0054 0,0258 

55 4681 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 22,3 10,0 0,0390 0,2339 

55 4682 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 15,3 10,0 0,0183 0,1100 

55 4683 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 24,8 10,0 0,0484 0,2905 

55 4684 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 21,3 10,0 0,0357 0,2143 

55 4685 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 19,1 10,0 0,0286 0,1719 

55 4686 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 9,5 8,0 0,0072 0,0344 

55 4687 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 10,2 8,0 0,0081 0,0391 

55 4688 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 17,5 8,0 0,0241 0,1155 

55 4689 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 6,2 5,0 0,0030 0,0091 

55 4690 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 7,2 6,0 0,0040 0,0145 

55 4691 NI (vazio) 11,5 13,0 0,0103 0,0804 

55 4692 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 6,7 10,0 0,0035 0,0211 

55 4693 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,5 6,0 0,0016 0,0056 

55 4694 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 16,9 10,0 0,0224 0,1341 

55 4695 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,1 5,0 0,0013 0,0040 

55 4696 Morta (vazio) 29,0 12,0 0,0659 0,4745 

55 4697 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,1 5,0 0,0013 0,0040 

55 4698 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 8,3 7,0 0,0054 0,0226 

55 4699 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 10,5 7,0 0,0087 0,0364 

55 4700 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 5,1 6,0 0,0020 0,0073 

55 4701 Morta (vazio) 8,6 9,0 0,0058 0,0313 

55 4702 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 18,1 10,0 0,0259 0,1551 
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Parcela Id do Indivíduo Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) 

55 4703 Luehea divaricata Açoita-Cavalo 40,4 14,0 0,1283 1,0781 

55 4704 Morta (vazio) 8,6 7,0 0,0058 0,0244 

55 4705 Morta (vazio) 7,0 3,0 0,0039 0,0069 

55 4706 Ligustrum lucidum Ligustro 4,5 5,0 0,0016 0,0047 

55 4707 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 7,6 6,0 0,0046 0,0165 

55 4708 Campomanesia rhombea Gabiroba 5,7 7,0 0,0026 0,0108 

55 4709 NI (vazio) 8,9 8,0 0,0062 0,0299 

55 4710 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 4,5 6,0 0,0016 0,0056 

55 4711 Campomanesia rhombea Gabiroba 10,5 9,0 0,0087 0,0468 

55 4712 Ligustrum lucidum Ligustro 22,0 14,0 0,0379 0,3182 

55 4713 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 4,5 6,0 0,0016 0,0056 

55 4714 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 13,1 10,0 0,0134 0,0803 

55 4715 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 5,7 4,0 0,0026 0,0062 

55 4716 Morta (vazio) 5,4 2,0 0,0023 0,0028 

11.2. ANEXO 2 – DADOS DOS INDIVÍDUOS ISOLADOS LEVANTADOS NA ADA. 

Ponto no mapa Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) Coord. X Coord. Y 

1 Araucaria angustifolia Araucária 41,5 9,0 0,1355 0,7318 688.275,39 7.192.728,87 

2 Eugenia sp. (vazio) 10,2 5,0 0,0081 0,0244 688.275,68 7.192.732,85 

2 Eugenia sp. (vazio) 9,1 5,0 0,0065 0,0194 688.275,68 7.192.732,85 

4 Psidium cattleianum Araçá 12,4 5,0 0,0121 0,0363 688.276,38 7.192.735,24 

4 Psidium cattleianum Araçá 10,8 5,0 0,0092 0,0276 688.276,38 7.192.735,24 

4 Psidium cattleianum Araçá 12,3 5,0 0,0118 0,0354 688.276,38 7.192.735,24 

4 Psidium cattleianum Araçá 8,8 5,0 0,0060 0,0181 688.276,38 7.192.735,24 

8 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 24,5 9,0 0,0472 0,2548 688.275,83 7.192.741,86 

8 Cupania vernalis Camboatá-Vermelho 15,9 9,0 0,0199 0,1074 688.275,83 7.192.741,86 
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Ponto no mapa Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) Coord. X Coord. Y 

10 Pinus sp. Pínus 47,7 15,0 0,1790 1,6114 688.236,42 7.192.687,41 

11 Pinus sp. Pínus 28,6 9,0 0,0645 0,3481 688.286,19 7.192.655,56 

12 Pinus sp. Pínus 32,1 7,0 0,0812 0,3409 688.295,00 7.192.669,64 

13 Pinus sp. Pínus 24,8 7,0 0,0484 0,2033 688.306,74 7.192.671,73 

14 Morta (vazio) 28,0 6,0 0,0616 0,2218 688.314,46 7.192.671,88 

15 Morta (vazio) 30,2 6,0 0,0718 0,2585 688.319,58 7.192.679,64 

16 Morta (vazio) 28,6 6,0 0,0645 0,2320 688.319,93 7.192.671,88 

17 Eucalyptus sp. Eucalipto 22,6 14,0 0,0401 0,3370 688.354,92 7.192.681,19 

18 Eucalyptus sp. Eucalipto 28,3 16,0 0,0630 0,6051 688.350,94 7.192.683,48 

19 Eucalyptus sp. Eucalipto 30,2 16,0 0,0718 0,6894 688.352,33 7.192.686,71 

20 Morta (vazio) 16,6 8,0 0,0215 0,1033 688.368,51 7.192.677,21 

21 Ligustrum lucidum Ligustro 30,9 8,0 0,0749 0,3594 688.408,72 7.192.682,58 

21 Ligustrum lucidum Ligustro 38,2 8,0 0,1146 0,5500 688.408,72 7.192.682,58 

21 Ligustrum lucidum Ligustro 31,8 8,0 0,0796 0,3820 688.408,72 7.192.682,58 

21 Ligustrum lucidum Ligustro 35,3 8,0 0,0980 0,4706 688.408,72 7.192.682,58 

21 Ligustrum lucidum Ligustro 23,2 8,0 0,0424 0,2035 688.408,72 7.192.682,58 

21 Ligustrum lucidum Ligustro 33,4 8,0 0,0877 0,4211 688.408,72 7.192.682,58 

21 Ligustrum lucidum Ligustro 26,1 8,0 0,0535 0,2568 688.408,72 7.192.682,58 

21 Ligustrum lucidum Ligustro 27,4 8,0 0,0589 0,2825 688.408,72 7.192.682,58 

29 Pinus sp. Pínus 56,0 18,0 0,2465 2,6621 688.320,63 7.192.784,01 

30 Pinus sp. Pínus 48,1 18,0 0,1814 1,9595 688.316,45 7.192.789,99 

31 Pinus sp. Pínus 46,5 18,0 0,1696 1,8319 688.313,76 7.192.794,76 

32 Pinus sp. Pínus 29,0 16,0 0,0659 0,6326 688.311,17 7.192.799,34 

33 Pinus sp. Pínus 37,6 16,0 0,1108 1,0637 688.309,08 7.192.803,23 

34 Pinus sp. Pínus 39,5 18,0 0,1224 1,3214 688.307,79 7.192.806,21 

35 Pinus sp. Pínus 49,0 18,0 0,1887 2,0382 688.304,90 7.192.808,00 

36 Pinus sp. Pínus 49,3 18,0 0,1912 2,0647 688.303,71 7.192.817,46 

37 Pinus sp. Pínus 42,3 18,0 0,1408 1,5202 688.303,31 7.192.821,54 
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38 Pinus sp. Pínus 60,2 18,0 0,2842 3,0699 688.302,71 7.192.825,72 

39 Eucalyptus sp. Eucalipto 59,8 20,0 0,2812 3,3750 688.301,42 7.192.806,71 

40 Pinus sp. Pínus 45,8 17,0 0,1650 1,6831 688.304,60 7.192.835,48 

41 Pinus sp. Pínus 52,5 17,0 0,2166 2,2098 688.302,41 7.192.849,41 

42 Eucalyptus sp. Eucalipto 14,0 8,0 0,0154 0,0739 688.313,96 7.192.852,00 

43 Eucalyptus sp. Eucalipto 59,8 15,0 0,2812 2,5312 688.315,55 7.192.853,79 

44 Eucalyptus sp. Eucalipto 46,2 17,0 0,1673 1,7065 688.314,16 7.192.865,54 

45 Eucalyptus sp. Eucalipto 17,2 7,0 0,0232 0,0975 688.317,74 7.192.872,71 

46 Eucalyptus sp. Eucalipto 23,6 8,0 0,0436 0,2092 688.313,56 7.192.881,07 

47 Eucalyptus sp. Eucalipto 47,1 17,0 0,1743 1,7779 688.314,21 7.192.876,54 

48 Eucalyptus sp. Eucalipto 33,4 17,0 0,0877 0,8949 688.314,21 7.192.872,16 

49 Araucaria angustifolia Araucária 27,7 16,0 0,0602 0,5782 688.342,83 7.192.855,98 

50 Araucaria angustifolia Araucária 29,0 16,0 0,0659 0,6326 688.335,46 7.192.866,73 

51 Araucaria angustifolia Araucária 19,4 15,0 0,0296 0,2665 688.327,10 7.192.879,87 

52 Araucaria angustifolia Araucária 17,2 12,0 0,0232 0,1671 688.324,91 7.192.885,85 

53 Araucaria angustifolia Araucária 10,8 8,0 0,0092 0,0442 688.320,93 7.192.894,60 

54 Eucalyptus sp. Eucalipto 43,3 17,0 0,1472 1,5013 688.311,02 7.192.894,65 

55 Eucalyptus sp. Eucalipto 45,8 17,0 0,1650 1,6831 688.313,21 7.192.896,84 

56 Eucalyptus sp. Eucalipto 14,3 6,0 0,0161 0,0580 688.310,82 7.192.898,84 

57 Cupressus lusitanica Cipreste 39,5 14,0 0,1224 1,0278 688.335,71 7.192.902,02 

58 Cupressus lusitanica Cipreste 14,3 8,0 0,0161 0,0773 688.323,17 7.192.955,18 

59 Eriobotrya japonica Nêspera 12,1 5,0 0,0115 0,0345 688.317,64 7.192.926,06 

60 Eriobotrya japonica Nêspera 13,1 4,0 0,0134 0,0321 688.311,47 7.192.928,95 

61 Eriobotrya japonica Nêspera 14,0 5,0 0,0154 0,0462 688.312,07 7.192.935,62 

62 Eriobotrya japonica Nêspera 11,1 4,0 0,0097 0,0234 688.307,59 7.192.949,85 

63 Araucaria angustifolia Araucária 14,3 5,0 0,0161 0,0483 688.314,65 7.192.948,06 

64 Dicksonia sellowiana Xaxim 22,3 2,5 0,0390 0,0585 688.285,79 7.192.907,84 

65 Syagrus romanzoffiana Jerivá 43,9 6,0 0,1515 0,5456 688.290,76 7.192.876,19 
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66 Plinia trunciflora Jaboticaba 14,0 6,0 0,0154 0,0555 688.273,35 7.192.867,23 

66 Plinia trunciflora Jaboticaba 12,1 6,0 0,0115 0,0414 688.273,35 7.192.867,23 

66 Plinia trunciflora Jaboticaba 12,7 6,0 0,0127 0,0458 688.273,35 7.192.867,23 

66 Plinia trunciflora Jaboticaba 14,6 6,0 0,0168 0,0606 688.273,35 7.192.867,23 

70 Ligustrum lucidum Ligustro 107,0 7,0 0,8984 3,7731 688.288,08 7.192.814,27 

71 Ligustrum lucidum Ligustro 21,6 7,0 0,0368 0,1545 688.286,98 7.192.801,33 

71 Ligustrum lucidum Ligustro 22,3 7,0 0,0390 0,1638 688.286,98 7.192.801,33 

71 Ligustrum lucidum Ligustro 15,6 7,0 0,0191 0,0802 688.286,98 7.192.801,33 

71 Ligustrum lucidum Ligustro 11,8 7,0 0,0109 0,0458 688.286,98 7.192.801,33 

75 Ligustrum lucidum Ligustro 65,9 7,0 0,3410 1,4321 688.286,78 7.192.795,76 

76 Cedrela fissilis Cedro 68,1 8,0 0,3644 1,7492 688.278,22 7.192.948,95 

77 Cedrela fissilis Cedro 51,9 11,0 0,2114 1,3954 688.274,54 7.192.955,03 

77 Cedrela fissilis Cedro 44,9 11,0 0,1582 1,0441 688.274,54 7.192.955,03 

79 Cedrela fissilis Cedro 70,0 12,0 0,3851 2,7730 688.271,35 7.192.961,40 

80 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 62,1 10,0 0,3026 1,8155 688.263,69 7.192.971,75 

81 Eugenia uniflora Pitangueira 17,2 5,0 0,0232 0,0696 688.262,79 7.192.970,95 

81 Eugenia uniflora Pitangueira 16,2 5,0 0,0207 0,0621 688.262,79 7.192.970,95 

83 Araucaria angustifolia Araucária 62,1 15,0 0,3026 2,7232 688.251,05 7.192.977,32 

84 Syagrus romanzoffiana Jerivá 20,4 8,0 0,0326 0,1565 688.314,85 7.192.977,37 

85 Syagrus romanzoffiana Jerivá 19,7 8,0 0,0306 0,1468 688.312,02 7.192.975,83 

86 Syagrus romanzoffiana Jerivá 17,5 8,0 0,0241 0,1155 688.310,37 7.192.977,03 

87 Syagrus romanzoffiana Jerivá 17,2 8,0 0,0232 0,1114 688.312,51 7.192.978,82 

88 Pinus sp. Pínus 31,8 18,0 0,0796 0,8594 688.280,51 7.192.988,07 

89 Pinus sp. Pínus 39,5 18,0 0,1224 1,3214 688.279,62 7.192.990,46 

90 Pinus sp. Pínus 28,3 18,0 0,0630 0,6807 688.279,17 7.192.992,50 

91 Pinus sp. Pínus 29,9 18,0 0,0703 0,7594 688.279,52 7.192.995,34 

92 Pinus sp. Pínus 30,2 18,0 0,0718 0,7756 688.281,11 7.192.998,33 

93 Pinus sp. Pínus 31,5 18,0 0,0780 0,8423 688.281,91 7.192.999,82 
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94 Pinus sp. Pínus 21,6 16,0 0,0368 0,3532 688.283,10 7.193.001,31 

95 Pinus sp. Pínus 34,4 18,0 0,0928 1,0024 688.285,44 7.193.003,50 

96 Pinus sp. Pínus 29,9 18,0 0,0703 0,7594 688.288,53 7.193.004,90 

97 Pinus sp. Pínus 31,5 18,0 0,0780 0,8423 688.291,46 7.193.005,64 

98 Pinus sp. Pínus 36,3 17,0 0,1034 1,0548 688.295,64 7.193.006,54 

99 Pinus sp. Pínus 39,5 17,0 0,1224 1,2480 688.300,57 7.193.007,39 

100 Pinus sp. Pínus 40,1 17,0 0,1263 1,2886 688.304,70 7.193.007,34 

101 Pinus sp. Pínus 34,7 18,0 0,0945 1,0211 688.309,18 7.193.007,63 

102 NI (vazio) 6,7 4,0 0,0035 0,0084 688.289,92 7.192.976,68 

103 NI (vazio) 10,2 6,0 0,0081 0,0293 688.282,15 7.192.975,38 

104 NI (vazio) 8,3 4,0 0,0054 0,0129 688.278,97 7.192.983,74 

105 Handroanthus chrysotrichus Ipê-Amarelo 24,8 8,0 0,0484 0,2324 688.273,39 7.193.024,06 

106 Handroanthus chrysotrichus Ipê-Amarelo 22,3 8,0 0,0390 0,1872 688.278,27 7.193.024,36 

107 Handroanthus chrysotrichus Ipê-Amarelo 25,8 8,0 0,0522 0,2506 688.283,15 7.193.024,86 

108 Handroanthus chrysotrichus Ipê-Amarelo 21,0 8,0 0,0347 0,1664 688.288,03 7.193.025,55 

109 Handroanthus chrysotrichus Ipê-Amarelo 17,2 8,0 0,0232 0,1114 688.293,40 7.193.026,55 

110 Handroanthus chrysotrichus Ipê-Amarelo 25,5 8,0 0,0509 0,2445 688.298,48 7.193.027,14 

111 Grevillea robusta Grevílea 14,3 6,0 0,0161 0,0580 688.260,95 7.193.027,24 

112 Pinus sp. Pínus 30,2 18,0 0,0718 0,7756 688.257,17 7.193.043,67 

113 Pinus sp. Pínus 32,8 18,0 0,0844 0,9117 688.268,32 7.193.044,37 

114 Pinus sp. Pínus 36,6 18,0 0,1052 1,1366 688.274,09 7.193.044,46 

115 Pinus sp. Pínus 25,5 18,0 0,0509 0,5500 688.279,77 7.193.044,86 

116 Pinus sp. Pínus 30,6 18,0 0,0733 0,7920 688.283,65 7.193.045,16 

117 Pinus sp. Pínus 40,1 18,0 0,1263 1,3644 688.287,23 7.193.046,75 

118 Araucaria angustifolia Araucária 55,1 20,0 0,2382 2,8579 688.242,04 7.193.008,43 

119 Araucaria angustifolia Araucária 49,0 18,0 0,1887 2,0382 688.239,35 7.193.009,72 

120 Handroanthus sp. (vazio) 15,3 4,5 0,0183 0,0495 688.234,18 7.193.022,47 

121 Butia eriospatha Butiá-da-Serra 49,7 4,0 0,1937 0,4648 688.234,28 7.193.020,97 
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122 Araucaria angustifolia Araucária 61,1 20,0 0,2933 3,5201 688.207,80 7.193.021,67 

123 Ligustrum lucidum Ligustro 25,5 6,0 0,0509 0,1833 688.234,08 7.193.026,40 

124 Araucaria angustifolia Araucária 25,8 8,0 0,0522 0,2506 688.232,33 7.193.027,99 

125 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 10,8 6,0 0,0092 0,0331 688.228,15 7.193.030,08 

126 Eugenia uniflora Pitangueira 6,4 3,0 0,0032 0,0057 688.230,24 7.193.031,38 

127 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 10,2 4,5 0,0081 0,0220 688.226,31 7.193.028,44 

127 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 11,1 4,5 0,0097 0,0263 688.226,31 7.193.028,44 

127 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 9,5 4,5 0,0072 0,0193 688.226,31 7.193.028,44 

130 Eriobotrya japonica Nêspera 8,0 4,5 0,0050 0,0134 688.227,11 7.193.025,45 

131 Myrsine coriacea Capororoca 11,5 7,0 0,0103 0,0433 688.228,25 7.193.024,31 

132 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 4,8 3,0 0,0018 0,0032 688.220,84 7.193.027,09 

132 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 5,7 3,0 0,0026 0,0046 688.220,84 7.193.027,09 

134 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 10,5 3,5 0,0087 0,0182 688.219,44 7.193.029,83 

134 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 9,5 3,5 0,0072 0,0150 688.219,44 7.193.029,83 

134 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 8,9 3,5 0,0062 0,0131 688.219,44 7.193.029,83 

134 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 5,7 3,5 0,0026 0,0054 688.219,44 7.193.029,83 

138 Eriobotrya japonica Nêspera 12,7 4,5 0,0127 0,0344 688.216,61 7.193.026,35 

139 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 17,5 5,0 0,0241 0,0722 688.218,30 7.193.034,71 

140 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 7,0 4,5 0,0039 0,0104 688.218,10 7.193.033,86 

140 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 7,6 4,5 0,0046 0,0124 688.218,10 7.193.033,86 

142 Psidium cattleianum Araçá 8,9 4,5 0,0062 0,0168 688.210,43 7.193.044,27 

143 Psidium cattleianum Araçá 8,6 4,5 0,0058 0,0157 688.209,99 7.193.040,58 

144 Morta (vazio) 5,4 3,0 0,0023 0,0041 688.205,56 7.193.042,72 

145 Morta (vazio) 5,7 3,0 0,0026 0,0046 688.207,05 7.193.038,54 

146 Syagrus romanzoffiana Jerivá 18,5 6,0 0,0268 0,0964 688.208,05 7.193.051,43 

147 Erythroxylum sp. (vazio) 6,0 2,5 0,0029 0,0043 688.217,65 7.193.052,68 

148 Handroanthus albus Ipê-Branco 4,6 3,0 0,0017 0,0030 688.214,81 7.193.057,41 

149 Handroanthus albus Ipê-Branco 8,0 3,0 0,0050 0,0090 688.214,22 7.193.058,00 
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150 Myrsine coriacea Capororoca 21,3 8,0 0,0357 0,1715 688.213,32 7.193.060,44 

151 Yucca elephantipes Iuca-elefante 63,7 4,0 0,3183 0,7639 688.210,04 7.193.060,59 

152 Yucca elephantipes Iuca-elefante 127,3 4,0 1,2732 3,0557 688.213,42 7.193.052,58 

153 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 7,0 2,5 0,0039 0,0058 688.209,94 7.193.066,41 

154 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 7,3 2,5 0,0042 0,0063 688.208,00 7.193.068,45 

155 Syagrus romanzoffiana Jerivá 24,2 10,0 0,0460 0,2758 688.202,97 7.193.060,49 

156 Dicksonia sellowiana Xaxim 15,6 2,0 0,0191 0,0229 688.203,62 7.193.066,96 

157 Dicksonia sellowiana Xaxim 15,0 1,5 0,0176 0,0158 688.203,27 7.193.066,46 

158 Butia eriospatha Butiá-da-Serra 31,8 4,5 0,0796 0,2149 688.199,88 7.193.066,02 

159 Syagrus romanzoffiana Jerivá 34,4 10,0 0,0928 0,5569 688.197,39 7.193.064,42 

160 Syagrus romanzoffiana Jerivá 32,5 10,0 0,0828 0,4967 688.192,87 7.193.062,93 

161 Araucaria angustifolia Araucária 65,9 16,0 0,3410 3,2733 688.191,62 7.193.066,02 

162 NI (vazio) 17,2 6,0 0,0232 0,0835 688.195,95 7.193.071,29 

163 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 18,5 4,0 0,0268 0,0642 688.201,43 7.193.080,50 

164 Thuja orientalis Árvore-da-vida-chinesa 11,5 5,0 0,0103 0,0309 688.196,95 7.193.079,30 

165 Syagrus romanzoffiana Jerivá 25,1 7,0 0,0497 0,2086 688.190,38 7.193.084,13 

166 Syagrus romanzoffiana Jerivá 26,4 7,0 0,0548 0,2302 688.189,48 7.193.084,98 

167 Eriobotrya japonica Nêspera 13,1 4,0 0,0134 0,0321 688.183,21 7.193.088,56 

168 Eriobotrya japonica Nêspera 11,8 4,0 0,0109 0,0261 688.181,77 7.193.089,51 

169 Ligustrum lucidum Ligustro 19,7 8,0 0,0306 0,1468 688.182,66 7.193.089,36 

169 Ligustrum lucidum Ligustro 20,7 8,0 0,0336 0,1614 688.182,66 7.193.089,36 

171 Butia eriospatha Butiá-da-Serra 38,2 3,5 0,1146 0,2406 688.178,48 7.193.087,62 

172 Lithraea brasiliensis Aroeira 21,3 7,0 0,0357 0,1500 688.175,00 7.193.089,56 

173 Lithraea brasiliensis Aroeira 16,6 7,0 0,0215 0,0904 688.176,14 7.193.096,23 

174 Cupressus lusitanica Cipreste 68,1 14,0 0,3644 3,0611 688.168,98 7.193.090,60 

175 Cupressus lusitanica Cipreste 62,1 14,0 0,3026 2,5417 688.162,06 7.193.091,35 

176 Butia eriospatha Butiá-da-Serra 30,9 3,0 0,0749 0,1348 688.172,86 7.193.096,92 

177 Pinus sp. Pínus 32,5 6,0 0,0828 0,2980 688.184,11 7.193.109,07 
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178 Ligustrum lucidum Ligustro 42,0 6,0 0,1387 0,4991 688.176,09 7.193.121,01 

179 Ligustrum lucidum Ligustro 11,1 6,0 0,0097 0,0351 688.172,01 7.193.114,19 

179 Ligustrum lucidum Ligustro 12,4 6,0 0,0121 0,0436 688.172,01 7.193.114,19 

179 Ligustrum lucidum Ligustro 7,6 6,0 0,0046 0,0165 688.172,01 7.193.114,19 

179 Ligustrum lucidum Ligustro 17,2 6,0 0,0232 0,0835 688.172,01 7.193.114,19 

183 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 6,4 7,0 0,0032 0,0134 688.170,47 7.193.111,41 

183 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 11,5 7,0 0,0103 0,0433 688.170,47 7.193.111,41 

183 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 8,6 7,0 0,0058 0,0244 688.170,47 7.193.111,41 

186 Ligustrum lucidum Ligustro 24,2 8,0 0,0460 0,2206 688.167,18 7.193.116,04 

187 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 12,7 5,0 0,0127 0,0382 688.167,18 7.193.112,15 

188 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 11,1 5,0 0,0097 0,0292 688.165,59 7.193.115,09 

189 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 5,7 4,0 0,0026 0,0062 688.167,03 7.193.119,47 

190 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 14,0 7,0 0,0154 0,0647 688.164,40 7.193.124,15 

191 NI (vazio) 25,1 9,0 0,0497 0,2682 688.164,35 7.193.120,37 

192 NI (vazio) 24,8 9,0 0,0484 0,2614 688.149,57 7.193.104,09 

193 Araucaria angustifolia Araucária 23,6 7,0 0,0436 0,1830 688.166,14 7.193.141,52 

194 Araucaria angustifolia Araucária 21,3 7,0 0,0357 0,1500 688.158,62 7.193.141,72 

195 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 14,3 5,0 0,0161 0,0483 688.155,99 7.193.143,16 

196 Psidium cattleianum Araçá 66,8 14,0 0,3509 2,9478 688.154,24 7.193.146,05 

197 Eugenia uniflora Pitangueira 16,6 6,0 0,0215 0,0775 688.180,27 7.193.180,49 

198 Eugenia uniflora Pitangueira 17,2 6,0 0,0232 0,0835 688.185,90 7.193.180,09 

199 Syagrus romanzoffiana Jerivá 26,1 3,5 0,0535 0,1124 688.173,85 7.193.177,40 

200 Camellia japonica Camélia 4,8 5,0 0,0018 0,0054 688.178,93 7.193.160,93 

200 Camellia japonica Camélia 7,3 5,0 0,0042 0,0126 688.178,93 7.193.160,93 

200 Camellia japonica Camélia 8,6 5,0 0,0058 0,0174 688.178,93 7.193.160,93 

200 Camellia japonica Camélia 7,0 5,0 0,0039 0,0116 688.178,93 7.193.160,93 

200 Camellia japonica Camélia 8,9 5,0 0,0062 0,0187 688.178,93 7.193.160,93 

205 Syagrus romanzoffiana Jerivá 33,7 3,5 0,0894 0,1878 688.173,85 7.193.173,82 
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206 Syagrus romanzoffiana Jerivá 33,4 4,0 0,0877 0,2106 688.174,85 7.193.170,34 

207 Syagrus romanzoffiana Jerivá 28,0 4,0 0,0616 0,1479 688.174,60 7.193.166,80 

208 Syagrus romanzoffiana Jerivá 31,8 4,5 0,0796 0,2149 688.175,30 7.193.162,67 

209 Citrus sinensis Laranjeira 16,6 4,0 0,0215 0,0516 688.182,76 7.193.145,45 

210 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 23,9 10,0 0,0448 0,2686 688.237,21 7.193.066,81 

211 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 6,7 5,0 0,0035 0,0105 688.237,51 7.193.073,58 

212 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 7,3 5,0 0,0042 0,0126 688.237,91 7.193.070,89 

213 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 26,4 10,0 0,0548 0,3289 688.245,97 7.193.074,28 

214 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 30,2 10,0 0,0718 0,4309 688.247,76 7.193.079,75 

215 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 24,5 10,0 0,0472 0,2831 688.239,20 7.193.082,84 

216 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 28,3 10,0 0,0630 0,3782 688.232,93 7.193.083,24 

217 Cupressus lusitanica Cipreste 42,3 14,0 0,1408 1,1824 688.242,49 7.193.071,59 

218 Araucaria angustifolia Araucária 42,7 14,0 0,1429 1,2002 688.107,61 7.193.243,90 

219 Araucaria angustifolia Araucária 87,9 17,0 0,6062 6,1829 688.106,51 7.193.246,88 

220 Araucaria angustifolia Araucária 69,1 17,0 0,3747 3,8220 688.112,78 7.193.239,42 

221 Araucaria angustifolia Araucária 41,1 10,0 0,1324 0,7945 688.107,61 7.193.237,92 

222 Araucaria angustifolia Araucária 41,7 11,0 0,1366 0,9013 688.108,50 7.193.230,06 

223 Cupressus lusitanica Cipreste 59,8 12,0 0,2812 2,0250 688.110,30 7.193.228,07 

224 Araucaria angustifolia Araucária 63,0 16,0 0,3120 2,9949 688.110,40 7.193.225,08 

225 Araucaria angustifolia Araucária 28,6 9,0 0,0645 0,3481 688.110,20 7.193.221,70 

226 Araucaria angustifolia Araucária 84,0 18,0 0,5546 5,9897 688.109,90 7.193.219,41 

227 Araucaria angustifolia Araucária 42,7 12,0 0,1429 1,0288 688.109,60 7.193.217,32 

228 Araucaria angustifolia Araucária 84,0 17,0 0,5546 5,6570 688.109,50 7.193.214,83 

229 Araucaria angustifolia Araucária 44,2 15,0 0,1537 1,3837 688.109,70 7.193.213,24 

230 Araucaria angustifolia Araucária 71,9 16,0 0,4064 3,9018 688.109,60 7.193.211,35 

231 Araucaria angustifolia Araucária 80,9 17,0 0,5134 5,2365 688.109,90 7.193.208,96 

232 Araucaria angustifolia Araucária 38,8 11,0 0,1184 0,7817 688.110,59 7.193.206,37 

233 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 23,6 7,0 0,0436 0,1830 688.116,27 7.193.204,68 
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234 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 7,2 7,0 0,0040 0,0169 688.119,06 7.193.201,39 

235 Araucaria angustifolia Araucária 70,0 18,0 0,3851 4,1595 688.110,59 7.193.201,69 

236 Araucaria angustifolia Araucária 31,8 12,0 0,0796 0,5729 688.110,20 7.193.198,70 

237 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 39,8 10,0 0,1243 0,7460 688.110,89 7.193.193,53 

238 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 29,0 10,0 0,0659 0,3954 688.118,06 7.193.193,03 

239 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 38,5 10,0 0,1165 0,6990 688.114,87 7.193.191,34 

240 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 18,5 10,0 0,0268 0,1606 688.127,62 7.193.198,11 

241 Araucaria angustifolia Araucária 71,9 18,0 0,4064 4,3895 688.110,89 7.193.189,85 

242 Araucaria angustifolia Araucária 31,8 12,0 0,0796 0,5729 688.111,09 7.193.188,05 

243 Araucaria angustifolia Araucária 27,7 7,0 0,0602 0,2530 688.110,99 7.193.186,16 

244 Cestrum sp. (vazio) 14,6 6,0 0,0168 0,0606 688.109,10 7.193.187,85 

245 Araucaria angustifolia Araucária 76,1 18,0 0,4545 4,9090 688.111,09 7.193.184,17 

246 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 6,5 3,5 0,0033 0,0070 688.122,24 7.193.186,46 

247 Araucaria angustifolia Araucária 23,9 10,0 0,0448 0,2686 688.111,09 7.193.181,98 

248 Araucaria angustifolia Araucária 49,7 18,0 0,1937 2,0915 688.111,19 7.193.180,09 

249 Araucaria angustifolia Araucária 42,3 15,0 0,1408 1,2668 688.110,79 7.193.177,90 

250 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 7,8 4,0 0,0048 0,0115 688.111,19 7.193.176,01 

251 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 9,4 4,0 0,0069 0,0166 688.115,57 7.193.175,91 

252 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 8,1 4,0 0,0052 0,0124 688.114,08 7.193.177,00 

253 Araucaria angustifolia Araucária 17,7 7,0 0,0245 0,1029 688.108,11 7.193.176,51 

254 Araucaria angustifolia Araucária 76,1 18,0 0,4545 4,9090 688.111,39 7.193.174,02 

255 Araucaria angustifolia Araucária 43,0 14,0 0,1450 1,2182 688.112,09 7.193.170,93 

256 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,8 2,5 0,0018 0,0027 688.112,39 7.193.165,36 

257 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 16,2 5,0 0,0207 0,0621 688.111,89 7.193.159,88 

258 Araucaria angustifolia Araucária 32,1 12,0 0,0812 0,5845 688.112,09 7.193.157,99 

259 Araucaria angustifolia Araucária 72,9 17,0 0,4173 4,2564 688.118,76 7.193.158,79 

260 Araucaria angustifolia Araucária 39,8 14,0 0,1243 1,0444 688.111,99 7.193.154,11 

261 Araucaria angustifolia Araucária 64,0 18,0 0,3215 3,4721 688.121,15 7.193.156,50 
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262 Araucaria angustifolia Araucária 43,3 18,0 0,1472 1,5896 688.111,89 7.193.150,53 

263 Araucaria angustifolia Araucária 51,9 17,0 0,2114 2,1565 688.116,97 7.193.154,91 

264 Araucaria angustifolia Araucária 41,1 17,0 0,1324 1,3507 688.118,26 7.193.152,52 

265 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 5,4 3,0 0,0023 0,0041 688.118,36 7.193.148,93 

266 Prunus myrtifolia Pessegueiro-Bravo 5,4 4,0 0,0023 0,0055 688.097,16 7.193.153,11 

267 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 8,4 4,0 0,0056 0,0134 688.119,75 7.193.154,31 

268 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 6,8 4,0 0,0037 0,0088 688.115,67 7.193.150,43 

269 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 6,0 4,0 0,0029 0,0069 688.117,66 7.193.150,63 

270 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 7,6 4,0 0,0046 0,0110 688.115,07 7.193.153,41 

271 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 7,0 4,0 0,0039 0,0092 688.093,57 7.193.151,82 

272 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 6,7 4,0 0,0035 0,0084 688.107,41 7.193.148,04 

273 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 6,0 4,0 0,0029 0,0069 688.107,01 7.193.153,71 

274 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 5,1 3,0 0,0020 0,0037 688.112,09 7.193.148,34 

275 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 6,5 4,0 0,0033 0,0080 688.109,30 7.193.150,43 

276 Araucaria angustifolia Araucária 49,7 17,0 0,1937 1,9753 688.116,17 7.193.146,64 

277 Araucaria angustifolia Araucária 35,3 17,0 0,0980 1,0000 688.119,06 7.193.143,66 

278 Casearia decandra Guaçatunga-Branca 18,1 6,0 0,0259 0,0931 688.120,65 7.193.146,05 

279 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 29,9 7,0 0,0703 0,2953 688.122,24 7.193.148,44 

280 Cinnamodendron dinisii Pimenta 32,5 9,0 0,0828 0,4471 688.123,04 7.193.150,03 

281 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 7,0 5,0 0,0039 0,0116 688.121,64 7.193.151,72 

282 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 6,0 3,0 0,0029 0,0052 688.124,03 7.193.153,71 

283 Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-Cadela 8,3 4,5 0,0054 0,0145 688.123,04 7.193.154,91 

284 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 21,6 7,0 0,0368 0,1545 688.122,54 7.193.153,51 

285 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 51,9 9,0 0,2114 1,1417 688.125,63 7.193.151,52 

286 Pinus sp. Pínus 79,9 22,0 0,5013 6,6175 688.123,73 7.193.151,12 

287 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 8,9 6,0 0,0062 0,0225 688.124,13 7.193.152,52 

288 Araucaria angustifolia Araucária 7,6 5,0 0,0046 0,0138 688.121,34 7.193.149,93 

289 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 5,3 5,5 0,0022 0,0071 688.124,33 7.193.148,34 
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290 Ligustrum lucidum Ligustro 7,6 5,5 0,0046 0,0151 688.123,34 7.193.146,94 

291 Ligustrum lucidum Ligustro 9,2 5,5 0,0067 0,0221 688.124,63 7.193.150,13 

292 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 10,2 6,0 0,0081 0,0293 688.125,28 7.193.150,83 

293 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 8,9 6,0 0,0062 0,0225 688.125,45 7.193.149,28 

294 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 12,4 6,0 0,0121 0,0436 688.127,91 7.193.144,48 

295 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 14,0 8,0 0,0154 0,0739 688.126,72 7.193.145,13 

296 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 10,8 6,0 0,0092 0,0331 688.127,42 7.193.145,47 

297 Araucaria angustifolia Araucária 5,1 4,0 0,0020 0,0049 688.129,96 7.193.147,66 

298 Araucaria angustifolia Araucária 5,4 4,0 0,0023 0,0055 688.138,91 7.193.150,90 

299 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 35,3 8,0 0,0980 0,4706 688.132,49 7.193.147,27 

300 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 34,4 8,0 0,0928 0,4455 688.131,90 7.193.145,87 

301 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 38,8 8,0 0,1184 0,5685 688.131,85 7.193.144,88 

302 Araucaria angustifolia Araucária 23,6 18,0 0,0436 0,4706 688.130,50 7.193.146,57 

303 Araucaria angustifolia Araucária 26,1 14,0 0,0535 0,4495 688.131,30 7.193.150,00 

304 Araucaria angustifolia Araucária 36,9 17,0 0,1071 1,0922 688.129,36 7.193.153,64 

305 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 28,6 9,0 0,0645 0,3481 688.129,61 7.193.151,50 

306 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 24,2 9,0 0,0460 0,2482 688.130,90 7.193.142,69 

307 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 16,6 10,0 0,0215 0,1291 688.131,85 7.193.142,84 

308 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 16,7 8,0 0,0219 0,1053 688.132,94 7.193.142,44 

309 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 10,8 8,0 0,0092 0,0442 688.132,84 7.193.143,19 

310 Araucaria angustifolia Araucária 10,7 7,0 0,0089 0,0375 688.134,29 7.193.142,89 

311 Ligustrum lucidum Ligustro 9,1 7,0 0,0065 0,0271 688.135,38 7.193.142,99 

312 Ligustrum lucidum Ligustro 10,7 7,0 0,0089 0,0375 688.136,28 7.193.142,44 

313 Ligustrum lucidum Ligustro 5,4 7,0 0,0023 0,0097 688.136,13 7.193.143,53 

314 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 15,6 8,0 0,0191 0,0917 688.135,23 7.193.144,58 

315 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 14,6 8,0 0,0168 0,0808 688.138,12 7.193.145,47 

316 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 13,4 8,0 0,0140 0,0674 688.136,87 7.193.146,32 

317 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 13,4 8,0 0,0140 0,0674 688.138,81 7.193.144,58 
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318 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 10,2 7,0 0,0081 0,0342 688.140,36 7.193.143,63 

319 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 12,7 6,0 0,0127 0,0458 688.135,58 7.193.146,52 

320 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 8,9 6,0 0,0062 0,0225 688.139,16 7.193.143,58 

321 Araucaria angustifolia Araucária 75,1 20,0 0,4432 5,3184 688.142,25 7.193.144,03 

322 Araucaria angustifolia Araucária 43,6 14,0 0,1494 1,2546 688.142,50 7.193.143,19 

323 Araucaria angustifolia Araucária 29,0 12,0 0,0659 0,4745 688.140,26 7.193.146,57 

324 Ligustrum lucidum Ligustro 27,5 10,0 0,0595 0,3572 688.144,29 7.193.145,62 

325 Ligustrum lucidum Ligustro 29,9 9,0 0,0703 0,3797 688.145,09 7.193.143,53 

326 Araucaria angustifolia Araucária 13,4 8,0 0,0140 0,0674 688.145,93 7.193.143,04 

327 Ligustrum lucidum Ligustro 28,3 7,0 0,0630 0,2647 688.147,18 7.193.143,63 

328 Ligustrum lucidum Ligustro 22,3 8,0 0,0390 0,1872 688.147,67 7.193.142,89 

329 Ligustrum lucidum Ligustro 11,1 5,0 0,0097 0,0292 688.146,48 7.193.144,43 

330 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 42,7 9,0 0,1429 0,7716 688.147,77 7.193.144,63 

331 Ligustrum lucidum Ligustro 25,1 7,0 0,0497 0,2086 688.149,12 7.193.145,03 

332 Ligustrum lucidum Ligustro 22,3 7,0 0,0390 0,1638 688.147,77 7.193.146,37 

333 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 8,0 6,0 0,0050 0,0179 688.146,78 7.193.146,47 

334 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 21,0 7,0 0,0347 0,1456 688.145,88 7.193.146,67 

335 Ligustrum lucidum Ligustro 22,0 8,0 0,0379 0,1819 688.146,68 7.193.147,42 

336 Ligustrum lucidum Ligustro 37,9 8,0 0,1127 0,5409 688.148,67 7.193.146,62 

337 Ligustrum lucidum Ligustro 19,7 8,0 0,0306 0,1468 688.149,86 7.193.145,72 

338 Araucaria angustifolia Araucária 69,1 17,0 0,3747 3,8220 688.152,05 7.193.143,58 

339 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 12,4 7,0 0,0121 0,0508 688.151,11 7.193.143,28 

340 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 15,9 9,0 0,0199 0,1074 688.151,11 7.193.142,69 

341 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 9,5 5,0 0,0072 0,0215 688.150,41 7.193.142,79 

342 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 8,6 5,0 0,0058 0,0174 688.152,80 7.193.142,44 

343 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 7,3 3,0 0,0042 0,0076 688.153,40 7.193.143,09 

344 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 15,3 6,0 0,0183 0,0660 688.153,40 7.193.143,09 

345 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 7,6 5,0 0,0046 0,0138 688.153,50 7.193.143,93 
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346 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 9,5 5,0 0,0072 0,0215 688.154,29 7.193.143,48 

347 Hovenia dulcis Uva-do-Japão 8,9 5,0 0,0062 0,0187 688.154,19 7.193.142,59 

348 Araucaria angustifolia Araucária 51,2 12,0 0,2063 1,4851 688.092,53 7.193.178,92 

349 Araucaria angustifolia Araucária 38,8 7,0 0,1184 0,4974 688.089,74 7.193.179,72 

350 Araucaria angustifolia Araucária 83,1 16,0 0,5421 5,2039 688.078,79 7.193.166,78 

351 Araucaria angustifolia Araucária 51,2 14,0 0,2063 1,7326 688.083,17 7.193.157,82 

352 Araucaria angustifolia Araucária 47,7 12,0 0,1790 1,2891 688.096,21 7.193.158,42 

353 Eucalyptus sp. Eucalipto 71,9 16,0 0,4064 3,9018 688.310,03 7.192.512,94 

354 Eucalyptus sp. Eucalipto 64,0 18,0 0,3215 3,4721 688.307,49 7.192.515,92 

355 Eucalyptus sp. Eucalipto 45,5 14,0 0,1627 1,3669 688.300,37 7.192.518,71 

356 Eucalyptus sp. Eucalipto 57,0 15,0 0,2550 2,2947 688.297,98 7.192.516,37 

357 Eucalyptus sp. Eucalipto 50,3 14,0 0,1987 1,6687 688.297,93 7.192.517,71 

358 Eucalyptus sp. Eucalipto 36,9 14,0 0,1071 0,8994 688.298,28 7.192.523,89 

359 Eucalyptus sp. Eucalipto 16,6 10,0 0,0215 0,1291 688.306,54 7.192.523,09 

360 Eucalyptus sp. Eucalipto 34,7 14,0 0,0945 0,7942 688.310,13 7.192.524,98 

361 Eucalyptus sp. Eucalipto 72,9 20,0 0,4173 5,0076 688.315,15 7.192.525,03 

362 Eucalyptus sp. Eucalipto 33,4 20,0 0,0877 1,0528 688.317,94 7.192.527,17 

363 Eucalyptus sp. Eucalipto 32,8 20,0 0,0844 1,0131 688.319,53 7.192.530,85 

364 Eucalyptus sp. Eucalipto 42,7 10,0 0,1429 0,8573 688.314,31 7.192.529,96 

365 Eucalyptus sp. Eucalipto 14,3 6,0 0,0161 0,0580 688.310,87 7.192.531,05 

366 Eucalyptus sp. Eucalipto 43,6 21,0 0,1494 1,8819 688.304,95 7.192.529,01 

367 Eucalyptus sp. Eucalipto 41,7 14,0 0,1366 1,1471 688.301,47 7.192.528,56 

368 Eucalyptus sp. Eucalipto 57,9 16,0 0,2636 2,5304 688.299,77 7.192.531,65 

369 Eucalyptus sp. Eucalipto 57,9 16,0 0,2636 2,5304 688.300,02 7.192.533,74 

370 Morta (vazio) 8,4 4,0 0,0056 0,0134 688.297,83 7.192.536,08 

371 Myrsine coriacea Capororoca 9,9 3,5 0,0076 0,0161 688.327,74 7.192.548,17 

371 Myrsine coriacea Capororoca 5,4 3,0 0,0023 0,0041 688.327,74 7.192.548,17 

373 Morus nigra Amora-Preta 8,0 3,0 0,0050 0,0090 688.334,91 7.192.567,59 
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373 Morus nigra Amora-Preta 8,0 3,0 0,0050 0,0090 688.334,91 7.192.567,59 

375 Butia eriospatha Butiá-da-Serra 41,4 2,5 0,1345 0,2017 688.322,47 7.192.566,29 

376 Persea americana Abacate 90,1 12,0 0,6373 4,5886 688.322,17 7.192.576,64 

377 Persea americana Abacate 24,2 11,0 0,0460 0,3034 688.325,36 7.192.576,74 

377 Persea americana Abacate 28,3 11,0 0,0630 0,4160 688.325,36 7.192.576,74 

377 Persea americana Abacate 25,5 11,0 0,0509 0,3361 688.325,36 7.192.576,74 

377 Persea americana Abacate 29,3 11,0 0,0674 0,4445 688.325,36 7.192.576,74 

377 Persea americana Abacate 24,2 11,0 0,0460 0,3034 688.325,36 7.192.576,74 

382 Citrus limonia Limoeiro 10,2 2,5 0,0081 0,0122 688.358,06 7.192.582,12 

383 Pinus sp. Pínus 38,8 13,0 0,1184 0,9238 688.382,09 7.192.625,17 

384 Pinus sp. Pínus 39,5 14,0 0,1224 1,0278 688.379,11 7.192.622,18 

385 Pinus sp. Pínus 37,6 15,0 0,1108 0,9972 688.376,32 7.192.621,49 

386 Pinus sp. Pínus 46,5 15,0 0,1696 1,5266 688.373,33 7.192.620,19 

387 Pinus sp. Pínus 38,2 15,0 0,1146 1,0313 688.369,35 7.192.620,99 

388 Pinus sp. Pínus 38,8 15,0 0,1184 1,0660 688.354,42 7.192.615,71 

389 Pinus sp. Pínus 64,9 15,0 0,3312 2,9804 688.348,35 7.192.616,51 

390 Pinus sp. Pínus 69,1 15,0 0,3747 3,3724 688.342,78 7.192.608,35 

391 Pinus sp. Pínus 30,9 16,0 0,0749 0,7188 688.348,95 7.192.614,22 

392 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 8,9 5,0 0,0062 0,0187 688.345,16 7.192.595,81 

393 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 9,5 5,0 0,0072 0,0215 688.339,39 7.192.595,71 

394 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 10,2 4,0 0,0081 0,0196 688.340,49 7.192.594,71 

395 Pinus sp. Pínus 112,0 17,0 0,9860 10,0568 688.302,56 7.192.604,47 

396 Pinus sp. Pínus 45,8 16,0 0,1650 1,5841 688.319,98 7.192.613,62 

397 Pinus sp. Pínus 80,9 17,0 0,5134 5,2365 688.315,80 7.192.615,91 

398 Pinus sp. Pínus 58,9 17,0 0,2723 2,7779 688.309,53 7.192.610,54 

399 Butia eriospatha Butiá-da-Serra 28,6 2,5 0,0645 0,0967 688.309,33 7.192.580,58 

400 Butia eriospatha Butiá-da-Serra 30,2 3,5 0,0718 0,1508 688.300,19 7.192.568,10 

401 Persea americana Abacate 13,1 3,0 0,0134 0,0241 688.295,49 7.192.561,07 
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402 Persea americana Abacate 14,3 3,0 0,0161 0,0290 688.295,79 7.192.559,47 

403 Persea americana Abacate 18,1 3,5 0,0259 0,0543 688.305,35 7.192.575,20 

404 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 20,1 5,0 0,0316 0,0947 688.306,84 7.192.577,89 

405 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 17,2 5,0 0,0232 0,0696 688.296,79 7.192.557,58 

406 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 5,4 2,5 0,0023 0,0034 688.295,00 7.192.557,38 

407 Eucalyptus sp. Eucalipto 42,3 16,0 0,1408 1,3513 688.296,39 7.192.555,49 

408 Eucalyptus sp. Eucalipto 26,1 15,0 0,0535 0,4816 688.297,88 7.192.555,89 

409 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 5,4 3,0 0,0023 0,0041 688.301,07 7.192.552,50 

409 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 6,0 3,0 0,0029 0,0052 688.301,07 7.192.552,50 

411 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 18,1 4,0 0,0259 0,0620 688.302,16 7.192.550,41 

411 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 14,3 4,0 0,0161 0,0387 688.302,16 7.192.550,41 

413 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 22,6 7,0 0,0401 0,1685 688.007,82 7.193.235,56 

413 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 26,4 7,0 0,0548 0,2302 688.007,82 7.193.235,56 

413 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 10,5 6,0 0,0087 0,0312 688.007,82 7.193.235,56 

413 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 21,6 6,0 0,0368 0,1325 688.007,82 7.193.235,56 

413 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 20,4 6,0 0,0326 0,1173 688.007,82 7.193.235,56 

413 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 18,1 6,0 0,0259 0,0931 688.007,82 7.193.235,56 

413 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 24,4 6,0 0,0466 0,1676 688.007,82 7.193.235,56 

413 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 19,7 6,0 0,0306 0,1101 688.007,82 7.193.235,56 

421 Araucaria angustifolia Araucária 82,1 13,0 0,5297 4,1315 687.827,65 7.193.305,44 

422 Araucaria angustifolia Araucária 46,5 14,0 0,1696 1,4248 687.831,83 7.193.331,72 

1026 Cordyline spectabilis Uvarana 22,6 4,0 0,0401 0,0963 687.246,52 7.194.114,81 

1027 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 28,0 5,0 0,0616 0,1849 687.245,23 7.194.113,42 

1028 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 5,7 3,0 0,0026 0,0046 687.245,13 7.194.115,91 

1029 Ocotea puberula Canela-Sebo 5,7 4,0 0,0026 0,0062 687.243,74 7.194.117,90 

1030 Ocotea puberula Canela-Sebo 10,5 6,0 0,0087 0,0312 687.242,34 7.194.115,81 

1031 Morta (vazio) 13,7 5,0 0,0147 0,0441 687.240,55 7.194.116,40 

1032 Morta (vazio) 22,9 5,0 0,0413 0,1238 687.241,84 7.194.121,38 
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1033 NI (vazio) 33,1 9,0 0,0861 0,4648 687.238,46 7.194.125,46 

1034 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 25,5 10,0 0,0509 0,3056 687.238,86 7.194.126,96 

1035 Morta (vazio) 41,4 8,0 0,1345 0,6455 687.237,56 7.194.123,17 

1036 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 26,4 7,0 0,0548 0,2302 687.234,48 7.194.122,28 

1037 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 94,9 10,0 0,7067 4,2399 687.229,80 7.194.124,17 

1038 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 28,6 7,0 0,0645 0,2707 687.227,21 7.194.124,17 

1039 Banara parviflora Guaçatunga-Preta 8,3 5,0 0,0054 0,0161 687.223,83 7.194.121,88 

1039 Banara parviflora Guaçatunga-Preta 6,7 5,0 0,0035 0,0105 687.223,83 7.194.121,88 

1041 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 6,0 5,0 0,0029 0,0086 687.228,51 7.194.121,08 

1042 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 24,2 8,0 0,0460 0,2206 687.228,31 7.194.116,31 

1043 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 18,1 7,0 0,0259 0,1086 687.232,89 7.194.115,71 

1044 Banara parviflora Guaçatunga-Preta 10,5 6,0 0,0087 0,0312 687.235,17 7.194.115,61 

1044 Banara parviflora Guaçatunga-Preta 9,2 6,0 0,0067 0,0241 687.235,17 7.194.115,61 

1044 Banara parviflora Guaçatunga-Preta 14,0 6,0 0,0154 0,0555 687.235,17 7.194.115,61 

1044 Banara parviflora Guaçatunga-Preta 8,6 6,0 0,0058 0,0209 687.235,17 7.194.115,61 

1048 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 18,5 7,0 0,0268 0,1124 687.230,60 7.194.115,51 

1048 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 25,5 8,0 0,0509 0,2445 687.230,60 7.194.115,51 

1050 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 49,7 8,0 0,1937 0,9295 687.229,95 7.194.114,49 

1051 Cedrela fissilis Cedro 32,5 8,0 0,0828 0,3974 687.210,29 7.194.125,76 

1052 Cordyline spectabilis Uvarana 10,8 4,0 0,0092 0,0221 687.208,10 7.194.136,41 

1053 Ocotea puberula Canela-Sebo 4,5 3,0 0,0016 0,0028 687.208,15 7.194.139,45 

1054 Ocotea puberula Canela-Sebo 7,0 3,5 0,0039 0,0081 687.208,85 7.194.140,74 

1055 Handroanthus chrysotrichus Ipê-Amarelo 17,5 5,0 0,0241 0,0722 687.205,21 7.194.144,92 

1056 NI (vazio) 47,4 11,0 0,1767 1,1660 687.207,80 7.194.144,72 

1057 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 43,3 7,0 0,1472 0,6182 687.214,07 7.194.147,01 

1058 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 36,9 7,0 0,1071 0,4497 687.210,49 7.194.151,34 

1059 Cupressus lusitanica Cipreste 36,6 9,0 0,1052 0,5683 687.203,62 7.194.146,32 

1060 Cupressus lusitanica Cipreste 32,8 8,0 0,0844 0,4052 687.204,81 7.194.148,31 
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1061 Cupressus lusitanica Cipreste 26,7 8,0 0,0561 0,2695 687.205,41 7.194.150,45 

1062 Cupressus lusitanica Cipreste 13,5 5,0 0,0144 0,0431 687.204,27 7.194.150,55 

1063 Cupressus lusitanica Cipreste 21,3 8,0 0,0357 0,1715 687.201,63 7.194.152,44 

1064 Cupressus lusitanica Cipreste 22,9 8,0 0,0413 0,1980 687.203,57 7.194.153,14 

1065 Cupressus lusitanica Cipreste 34,1 8,0 0,0911 0,4373 687.200,14 7.194.154,93 

1066 Cupressus lusitanica Cipreste 31,5 7,0 0,0780 0,3276 687.202,82 7.194.156,02 

1067 Cupressus lusitanica Cipreste 24,2 8,0 0,0460 0,2206 687.204,47 7.194.156,02 

1068 Cupressus lusitanica Cipreste 27,1 8,0 0,0575 0,2760 687.203,42 7.194.158,46 

1069 Handroanthus sp. (vazio) 19,1 6,0 0,0286 0,1031 687.204,81 7.194.157,66 

1070 Handroanthus sp. (vazio) 17,5 6,0 0,0241 0,0867 687.205,61 7.194.155,47 

1071 Handroanthus sp. (vazio) 15,3 5,0 0,0183 0,0550 687.204,72 7.194.154,48 

1072 Araucaria angustifolia Araucária 25,5 14,0 0,0509 0,4278 687.181,42 7.194.196,98 

1073 Syagrus romanzoffiana Jerivá 25,5 12,0 0,0509 0,3667 687.218,85 7.194.239,89 

1074 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 45,2 7,0 0,1605 0,6739 687.249,01 7.194.155,97 

1075 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 53,5 7,0 0,2246 0,9433 687.265,67 7.194.158,16 

1076 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 47,7 10,0 0,1790 1,0743 687.265,44 7.194.153,48 

1077 Ficus sp. Figueira 7,3 5,0 0,0042 0,0126 687.269,82 7.194.152,29 

1078 Ceiba speciosa Paineira-Rosa 77,0 16,0 0,4660 4,4738 687.274,20 7.194.150,10 

1079 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 74,2 7,0 0,4320 1,8144 687.278,97 7.194.150,60 

1080 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 57,0 10,0 0,2550 1,5298 687.280,76 7.194.146,81 

1081 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 47,4 9,0 0,1767 0,9540 687.280,27 7.194.154,58 

1082 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 41,7 7,0 0,1366 0,5735 687.280,17 7.194.158,36 

1083 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 54,1 7,0 0,2300 0,9659 687.276,78 7.194.158,86 

1084 NI (vazio) 22,9 6,0 0,0413 0,1485 687.275,29 7.194.157,57 

1084 NI (vazio) 55,1 13,0 0,2382 1,8576 687.275,29 7.194.157,57 

1086 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 53,2 12,0 0,2219 1,5979 687.277,48 7.194.163,64 

1087 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 51,9 12,0 0,2114 1,5222 687.275,89 7.194.166,72 

1088 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 12,1 5,0 0,0115 0,0345 687.274,00 7.194.164,04 
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1089 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 35,3 10,0 0,0980 0,5883 687.271,91 7.194.167,12 

1089 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 37,6 10,0 0,1108 0,6648 687.271,91 7.194.167,12 

1091 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 34,1 10,0 0,0911 0,5466 687.270,11 7.194.165,83 

1092 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 52,5 13,0 0,2166 1,6898 687.267,03 7.194.162,54 

1092 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 44,6 13,0 0,1560 1,2165 687.267,03 7.194.162,54 

1094 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 9,5 3,0 0,0072 0,0129 687.165,40 7.194.245,06 

1095 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 8,3 3,0 0,0054 0,0097 687.167,49 7.194.244,96 

1096 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 4,8 3,0 0,0018 0,0032 687.161,81 7.194.249,24 

1097 Araucaria angustifolia Araucária 44,9 14,0 0,1582 1,3289 687.185,60 7.194.351,47 

1098 Araucaria angustifolia Araucária 50,0 14,0 0,1961 1,6476 687.183,81 7.194.354,56 

1099 Sebastiania commersoniana Sarandi-Leiteiro 33,4 9,0 0,0877 0,4737 687.177,64 7.194.378,35 

1100 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 36,9 8,0 0,1071 0,5140 687.175,35 7.194.379,94 

1101 Araucaria angustifolia Araucária 54,4 18,0 0,2327 2,5130 687.170,87 7.194.385,81 

1102 Araucaria angustifolia Araucária 51,9 13,0 0,2114 1,6491 687.170,67 7.194.389,50 

1103 Araucaria angustifolia Araucária 40,1 10,0 0,1263 0,7580 687.167,39 7.194.393,78 

1104 Araucaria angustifolia Araucária 42,0 10,0 0,1387 0,8319 687.164,60 7.194.398,16 

1105 Araucaria angustifolia Araucária 35,0 15,0 0,0963 0,8666 687.162,41 7.194.403,23 

1106 Araucaria angustifolia Araucária 43,0 15,0 0,1450 1,3052 687.157,53 7.194.407,22 

1107 Araucaria angustifolia Araucária 37,9 16,0 0,1127 1,0818 687.158,73 7.194.410,00 

1108 Araucaria angustifolia Araucária 43,0 16,0 0,1450 1,3922 687.155,94 7.194.414,18 

1109 Araucaria angustifolia Araucária 75,1 16,0 0,4432 4,2547 687.152,16 7.194.419,76 

1110 Araucaria angustifolia Araucária 62,1 14,0 0,3026 2,5417 687.158,23 7.194.402,04 

1111 Araucaria angustifolia Araucária 51,9 15,0 0,2114 1,9028 687.154,75 7.194.401,13 

1112 Araucaria angustifolia Araucária 22,3 7,0 0,0390 0,1638 687.154,45 7.194.406,22 

1113 Araucaria angustifolia Araucária 25,1 7,0 0,0497 0,2086 687.152,56 7.194.405,42 

1114 Araucaria angustifolia Araucária 29,3 10,0 0,0674 0,4041 687.153,75 7.194.409,01 

1115 Araucaria angustifolia Araucária 50,9 16,0 0,2037 1,9556 687.152,56 7.194.410,30 

1116 Araucaria angustifolia Araucária 72,9 16,0 0,4173 4,0061 687.150,51 7.194.410,60 
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1117 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 42,3 8,0 0,1408 0,6756 687.147,28 7.194.411,55 

1118 Araucaria angustifolia Araucária 59,8 17,0 0,2812 2,8687 687.149,42 7.194.411,74 

1119 Araucaria angustifolia Araucária 29,9 12,0 0,0703 0,5062 687.151,01 7.194.413,74 

1120 Araucaria angustifolia Araucária 42,0 16,0 0,1387 1,3311 687.147,78 7.194.413,89 

1121 Araucaria angustifolia Araucária 46,2 8,0 0,1673 0,8031 687.145,59 7.194.414,73 

1122 Araucaria angustifolia Araucária 43,9 20,0 0,1515 1,8185 687.147,53 7.194.415,53 

1123 Araucaria angustifolia Araucária 20,1 10,0 0,0316 0,1895 687.153,55 7.194.414,88 

1124 Araucaria angustifolia Araucária 21,0 10,0 0,0347 0,2080 687.151,16 7.194.417,07 

1125 Araucaria angustifolia Araucária 26,1 12,0 0,0535 0,3852 687.150,32 7.194.418,96 

1126 Araucaria angustifolia Araucária 28,0 12,0 0,0616 0,4437 687.147,73 7.194.419,81 

1127 Araucaria angustifolia Araucária 54,4 15,0 0,2327 2,0942 687.149,77 7.194.420,75 

1128 Araucaria angustifolia Araucária 55,1 15,0 0,2382 2,1434 687.149,42 7.194.424,29 

1129 Araucaria angustifolia Araucária 47,1 14,0 0,1743 1,4641 687.147,38 7.194.423,34 

1130 Araucaria angustifolia Araucária 69,1 3,0 0,3747 0,6745 687.120,90 7.194.454,60 

1131 Araucaria angustifolia Araucária 62,1 15,0 0,3026 2,7232 687.115,53 7.194.461,57 

1132 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 24,5 8,0 0,0472 0,2265 687.130,56 7.194.452,01 

1133 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 25,8 8,0 0,0522 0,2506 687.128,37 7.194.453,90 

1134 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 20,7 7,0 0,0336 0,1412 687.124,98 7.194.462,76 

1135 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 30,2 7,0 0,0718 0,3016 687.118,11 7.194.450,72 

1136 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 25,8 8,0 0,0522 0,2506 687.116,32 7.194.457,19 

1137 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 17,5 8,0 0,0241 0,1155 687.121,70 7.194.465,15 

1138 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 15,3 8,0 0,0183 0,0880 687.117,32 7.194.465,55 

1139 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 11,5 5,0 0,0103 0,0309 687.112,74 7.194.462,86 

1140 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 14,0 5,0 0,0154 0,0462 687.113,44 7.194.459,08 

1141 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 8,0 4,0 0,0050 0,0119 687.119,71 7.194.459,77 

1142 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 14,3 4,0 0,0161 0,0387 687.123,49 7.194.457,98 

1143 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 20,4 8,0 0,0326 0,1565 687.119,81 7.194.469,23 

1144 Araucaria angustifolia Araucária 14,0 9,0 0,0154 0,0832 687.111,25 7.194.461,37 
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1145 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 14,0 8,0 0,0154 0,0739 687.103,08 7.194.449,72 

1146 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 12,7 8,0 0,0127 0,0611 687.106,47 7.194.447,83 

1147 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 27,1 8,0 0,0575 0,2760 687.090,44 7.194.439,47 

1148 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 23,6 8,0 0,0436 0,2092 687.093,73 7.194.407,51 

1149 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 6,4 4,0 0,0032 0,0076 687.074,71 7.194.403,53 

1150 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 8,0 4,0 0,0050 0,0119 687.096,91 7.194.441,46 

1151 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 10,5 5,0 0,0087 0,0260 687.085,66 7.194.450,52 

1152 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 7,6 4,0 0,0046 0,0110 687.096,31 7.194.457,98 

1153 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 8,3 4,0 0,0054 0,0129 687.089,45 7.194.404,43 

1154 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 8,9 4,0 0,0062 0,0150 687.082,98 7.194.397,96 

1155 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 14,3 4,0 0,0161 0,0387 687.081,58 7.194.395,17 

1156 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 10,2 4,0 0,0081 0,0196 687.115,33 7.194.443,55 

1157 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 8,3 4,0 0,0054 0,0129 687.109,95 7.194.351,17 

1158 Eugenia sp. (vazio) 8,3 5,0 0,0054 0,0161 687.135,83 7.194.340,62 

1159 Eugenia sp. (vazio) 12,1 5,0 0,0115 0,0345 687.154,75 7.194.329,47 

1160 Eugenia sp. (vazio) 7,0 5,0 0,0039 0,0116 687.152,36 7.194.326,09 

1161 Handroanthus heptaphyllus Ipê-Rosa 8,3 5,0 0,0054 0,0161 687.147,78 7.194.326,59 

1162 Eugenia uniflora Pitangueira 8,9 4,0 0,0062 0,0150 687.146,78 7.194.328,68 

1163 Eugenia uniflora Pitangueira 8,0 4,0 0,0050 0,0119 687.146,28 7.194.324,99 

1164 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 14,3 6,0 0,0161 0,0580 687.151,56 7.194.323,60 

1165 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 14,0 5,0 0,0154 0,0462 687.137,13 7.194.321,61 

1166 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 12,1 5,0 0,0115 0,0345 687.128,47 7.194.317,63 

1167 Araucaria angustifolia Araucária 44,9 17,0 0,1582 1,6137 687.124,78 7.194.311,85 

1168 Araucaria angustifolia Araucária 38,5 18,0 0,1165 1,2583 687.123,79 7.194.330,97 

1169 Araucaria angustifolia Araucária 21,6 7,0 0,0368 0,1545 687.112,24 7.194.337,84 

1170 Araucaria angustifolia Araucária 40,1 15,0 0,1263 1,1370 687.116,52 7.194.331,37 

1171 Araucaria angustifolia Araucária 45,8 17,0 0,1650 1,6831 687.123,89 7.194.316,63 

1172 Araucaria angustifolia Araucária 17,5 6,0 0,0241 0,0867 687.127,57 7.194.312,85 



188 

  

 

Ponto no mapa Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) Coord. X Coord. Y 

1173 Handroanthus heptaphyllus Ipê-Rosa 42,0 8,0 0,1387 0,6655 687.102,98 7.194.475,60 

1174 Handroanthus heptaphyllus Ipê-Rosa 25,1 6,0 0,0497 0,1788 687.099,35 7.194.473,41 

1319 Araucaria angustifolia Araucária 43,9 12,0 0,1515 1,0911 686.932,87 7.194.639,60 

1320 Araucaria angustifolia Araucária 36,9 12,0 0,1071 0,7709 686.935,75 7.194.635,51 

1321 Araucaria angustifolia Araucária 36,3 8,0 0,1034 0,4964 686.936,45 7.194.631,13 

1322 Araucaria angustifolia Araucária 35,7 10,0 0,0998 0,5989 686.941,83 7.194.632,63 

1323 Araucaria angustifolia Araucária 39,5 7,0 0,1224 0,5139 686.940,63 7.194.636,21 

1324 Araucaria angustifolia Araucária 12,6 4,5 0,0124 0,0335 686.943,42 7.194.635,32 

1325 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 33,4 13,0 0,0877 0,6843 686.945,41 7.194.632,43 

1326 Araucaria angustifolia Araucária 45,8 16,0 0,1650 1,5841 686.943,52 7.194.574,69 

1327 Araucaria angustifolia Araucária 17,2 5,0 0,0232 0,0696 686.948,49 7.194.629,24 

1328 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 22,6 7,0 0,0401 0,1685 686.943,02 7.194.627,65 

1329 Araucaria angustifolia Araucária 36,9 9,0 0,1071 0,5782 686.937,05 7.194.626,56 

1330 Araucaria angustifolia Araucária 22,3 5,0 0,0390 0,1170 686.939,14 7.194.629,44 

1331 Araucaria angustifolia Araucária 85,0 16,0 0,5673 5,4459 686.934,36 7.194.628,94 

1332 Araucaria angustifolia Araucária 11,5 4,0 0,0103 0,0248 686.933,56 7.194.630,64 

1333 Pinus sp. Pínus 30,9 12,0 0,0749 0,5391 686.921,32 7.194.642,58 

1334 Araucaria angustifolia Araucária 51,2 16,0 0,2063 1,9802 686.952,68 7.194.627,95 

1335 Araucaria angustifolia Araucária 30,6 15,0 0,0733 0,6600 686.951,18 7.194.633,13 

1336 Araucaria angustifolia Araucária 31,8 14,0 0,0796 0,6684 686.954,77 7.194.586,74 

1337 Araucaria angustifolia Araucária 39,8 7,0 0,1243 0,5222 686.937,84 7.194.586,04 

1338 Araucaria angustifolia Araucária 23,6 16,0 0,0436 0,4183 686.945,41 7.194.628,35 

1339 Psidium cattleianum Araçá 26,7 7,0 0,0561 0,2358 686.959,84 7.194.615,61 

1340 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 57,0 7,0 0,2550 1,0709 686.958,25 7.194.612,12 

1341 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 49,0 7,0 0,1887 0,7926 686.958,95 7.194.610,73 

1342 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 21,6 7,0 0,0368 0,1545 686.961,44 7.194.608,84 

1343 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 14,0 5,0 0,0154 0,0462 686.963,72 7.194.604,16 

1344 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 29,3 7,0 0,0674 0,2829 686.961,44 7.194.599,58 



189 

  

 

Ponto no mapa Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) Coord. X Coord. Y 

1345 Pinus sp. Pínus 14,3 4,0 0,0161 0,0387 686.930,08 7.194.647,76 

1346 Pinus sp. Pínus 10,2 4,0 0,0081 0,0196 686.950,09 7.194.659,80 

1347 Pinus sp. Pínus 9,5 4,0 0,0072 0,0172 686.927,89 7.194.648,85 

1348 Pinus sp. Pínus 6,4 4,0 0,0032 0,0076 686.909,37 7.194.653,63 

1349 Pinus sp. Pínus 6,4 5,0 0,0032 0,0095 686.906,89 7.194.655,72 

1350 Pinus sp. Pínus 12,7 6,0 0,0127 0,0458 686.900,52 7.194.653,73 

1351 Pinus sp. Pínus 11,1 5,0 0,0097 0,0292 686.893,15 7.194.652,04 

1352 Pinus sp. Pínus 12,1 5,0 0,0115 0,0345 686.888,07 7.194.654,03 

1353 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 27,1 7,0 0,0575 0,2415 686.883,99 7.194.654,13 

1482 Araucaria angustifolia Araucária 52,8 15,0 0,2193 1,9735 686.912,46 7.194.688,17 

1483 Araucaria angustifolia Araucária 22,6 7,0 0,0401 0,1685 686.911,17 7.194.683,29 

1484 Araucaria angustifolia Araucária 65,9 17,0 0,3410 3,4779 686.912,46 7.194.692,25 

1485 Araucaria angustifolia Araucária 21,0 8,0 0,0347 0,1664 686.904,80 7.194.686,48 

1486 Araucaria angustifolia Araucária 44,9 9,0 0,1582 0,8543 686.878,42 7.194.681,20 

1487 Araucaria angustifolia Araucária 84,0 16,0 0,5546 5,3242 686.900,02 7.194.695,64 

1488 Araucaria angustifolia Araucária 58,9 16,0 0,2723 2,6145 686.897,13 7.194.682,50 

1939 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 20,7 4,0 0,0336 0,0807 686.156,04 7.195.070,46 

1940 Morta (vazio) 11,5 5,0 0,0103 0,0309 686.156,84 7.195.072,35 

1941 Annona emarginata Corticeira 7,0 3,0 0,0039 0,0069 686.157,74 7.195.070,71 

1942 Morta (vazio) 4,5 3,0 0,0016 0,0028 686.161,12 7.195.073,75 

1943 Morta (vazio) 5,7 3,0 0,0026 0,0046 686.162,31 7.195.076,73 

1944 Morta (vazio) 4,5 3,0 0,0016 0,0028 686.166,35 7.195.074,49 

1945 Annona emarginata Corticeira 18,5 3,5 0,0268 0,0562 686.164,65 7.195.073,25 

1946 NI (vazio) 10,2 3,0 0,0081 0,0147 686.164,75 7.195.072,05 

1947 NI (vazio) 10,8 3,0 0,0092 0,0166 686.162,81 7.195.068,42 

1948 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 5,1 4,0 0,0020 0,0049 686.166,89 7.195.067,77 

1949 Jacaranda puberula Carobinha 18,8 6,5 0,0277 0,1080 686.159,08 7.195.065,63 

1949 Jacaranda puberula Carobinha 11,1 5,0 0,0097 0,0292 686.159,08 7.195.065,63 
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1951 Cinnamodendron dinisii Pimenta 8,3 4,0 0,0054 0,0129 686.163,46 7.195.062,95 

1952 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 18,1 6,0 0,0259 0,0931 686.161,52 7.195.060,51 

1952 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 17,2 6,0 0,0232 0,0835 686.161,52 7.195.060,51 

1952 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 18,8 6,0 0,0277 0,0997 686.161,52 7.195.060,51 

1952 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 24,2 6,0 0,0460 0,1655 686.161,52 7.195.060,51 

1952 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 22,9 6,0 0,0413 0,1485 686.161,52 7.195.060,51 

1952 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 19,7 6,0 0,0306 0,1101 686.161,52 7.195.060,51 

1952 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 22,9 6,0 0,0413 0,1485 686.161,52 7.195.060,51 

1952 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 20,4 6,0 0,0326 0,1173 686.161,52 7.195.060,51 

1960 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 16,6 5,0 0,0215 0,0646 686.165,70 7.195.059,16 

1960 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 10,5 5,0 0,0087 0,0260 686.165,70 7.195.059,16 

1962 Cinnamodendron dinisii Pimenta 9,9 3,0 0,0076 0,0138 686.158,88 7.195.060,91 

1962 Cinnamodendron dinisii Pimenta 8,9 3,0 0,0062 0,0112 686.158,88 7.195.060,91 

1962 Cinnamodendron dinisii Pimenta 8,0 3,0 0,0050 0,0090 686.158,88 7.195.060,91 

1962 Cinnamodendron dinisii Pimenta 8,6 3,0 0,0058 0,0104 686.158,88 7.195.060,91 

1966 Cinnamodendron dinisii Pimenta 8,3 4,0 0,0054 0,0129 686.165,65 7.195.056,33 

1967 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 11,1 4,0 0,0097 0,0234 686.161,57 7.195.056,43 

1968 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 15,0 5,0 0,0176 0,0527 686.151,81 7.195.079,02 

1968 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 19,1 5,0 0,0286 0,0859 686.151,81 7.195.079,02 

1970 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 21,6 5,0 0,0368 0,1104 686.151,76 7.195.080,27 

1971 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 24,2 5,0 0,0460 0,1379 686.196,46 7.195.057,47 

1972 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 29,0 5,0 0,0659 0,1977 686.124,79 7.195.102,42 

1973 Annona emarginata Corticeira 16,9 3,0 0,0224 0,0402 686.123,34 7.195.110,18 

1974 Annona emarginata Corticeira 9,5 3,0 0,0072 0,0129 686.122,60 7.195.109,58 

1975 NI (vazio) 9,5 3,0 0,0072 0,0129 686.133,94 7.195.115,65 

1976 NI (vazio) 6,8 3,5 0,0037 0,0077 686.122,85 7.195.114,31 

1977 Cinnamodendron dinisii Pimenta 8,6 3,5 0,0058 0,0122 686.121,45 7.195.117,65 

1978 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 13,4 3,5 0,0140 0,0295 686.122,05 7.195.116,65 
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1978 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 13,1 3,5 0,0134 0,0281 686.122,05 7.195.116,65 

1978 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,5 3,5 0,0016 0,0033 686.122,05 7.195.116,65 

1978 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 8,3 3,5 0,0054 0,0113 686.122,05 7.195.116,65 

1982 Annona emarginata Corticeira 14,6 3,5 0,0168 0,0354 686.121,15 7.195.120,48 

1983 Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-Cadela 19,7 4,0 0,0306 0,0734 686.118,22 7.195.127,65 

1984 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 12,4 4,0 0,0121 0,0290 686.118,91 7.195.126,31 

1984 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 5,4 4,0 0,0023 0,0055 686.118,91 7.195.126,31 

1984 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 7,3 4,0 0,0042 0,0101 686.118,91 7.195.126,31 

1984 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 14,5 4,0 0,0165 0,0395 686.118,91 7.195.126,31 

1988 Dasyphyllum spinescens Sucará 36,6 7,0 0,1052 0,4420 686.125,38 7.195.130,93 

1989 Ocotea puberula Canela-Sebo 41,4 7,5 0,1345 0,6052 686.116,53 7.195.128,00 

1990 Duranta vestita Esporão-de-Pomba 5,7 3,0 0,0026 0,0046 686.119,06 7.195.129,39 

1990 Duranta vestita Esporão-de-Pomba 4,1 3,0 0,0013 0,0024 686.119,06 7.195.129,39 

1992 Eucalyptus sp. Eucalipto 31,8 9,0 0,0796 0,4297 686.103,98 7.195.133,47 

1993 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 20,4 6,0 0,0326 0,1173 686.113,44 7.195.142,53 

1993 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 20,1 6,0 0,0316 0,1137 686.113,44 7.195.142,53 

1993 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 19,4 6,0 0,0296 0,1066 686.113,44 7.195.142,53 

1993 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 16,2 6,0 0,0207 0,0745 686.113,44 7.195.142,53 

1993 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 23,2 6,0 0,0424 0,1527 686.113,44 7.195.142,53 

1993 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 29,0 6,0 0,0659 0,2372 686.113,44 7.195.142,53 

1999 Solanum mauritianum Fumo-Bravo 15,6 6,0 0,0191 0,0688 686.116,03 7.195.143,72 

2000 Pinus sp. Pínus 16,6 6,0 0,0215 0,0775 686.116,13 7.195.130,98 

2001 Pinus sp. Pínus 17,2 8,0 0,0232 0,1114 686.296,55 7.195.071,18 

2002 Mimosa scabrella Bracatinga 12,1 10,0 0,0115 0,0689 686.218,36 7.195.115,26 

2003 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 8,3 4,5 0,0054 0,0145 686.205,61 7.195.101,12 

2004 Cinnamodendron dinisii Pimenta 9,2 6,0 0,0067 0,0241 686.231,69 7.195.095,55 

2005 Myrsine coriacea Capororoca 10,5 8,0 0,0087 0,0416 686.233,69 7.195.105,10 

2006 Piptocarpha axillaris Vassourão-Branco 23,6 10,0 0,0436 0,2615 686.237,67 7.195.103,11 
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2007 Matayba elaeagnoides Camboatá 15,3 9,0 0,0183 0,0990 686.241,25 7.195.104,51 

2008 Ilex theezans Caúna 8,3 7,0 0,0054 0,0226 686.248,82 7.195.087,58 

2009 Pinus sp. Pínus 22,0 9,0 0,0379 0,2046 686.252,00 7.195.078,23 

2010 Syagrus romanzoffiana Jerivá 31,2 7,0 0,0764 0,3210 686.053,52 7.195.176,08 

2011 Roupala montana Carvalho 19,7 6,0 0,0306 0,1101 686.047,14 7.195.176,87 

2012 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 13,4 6,0 0,0140 0,0505 686.041,97 7.195.178,46 

2013 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 8,0 6,0 0,0050 0,0179 686.046,15 7.195.169,51 

2014 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 6,7 6,0 0,0035 0,0126 686.039,18 7.195.169,90 

2015 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 32,5 8,0 0,0828 0,3974 686.042,76 7.195.171,70 

2016 Ocotea puberula Canela-Sebo 10,8 6,0 0,0092 0,0331 686.035,20 7.195.167,91 

2017 Ocotea puberula Canela-Sebo 10,2 6,0 0,0081 0,0293 686.031,62 7.195.164,13 

2018 Roupala montana Carvalho 17,2 5,0 0,0232 0,0696 686.025,05 7.195.167,71 

2019 Morta (vazio) 27,7 4,0 0,0602 0,1446 686.036,19 7.195.174,48 

2020 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 32,1 5,0 0,0812 0,2435 686.017,08 7.195.186,23 

2021 Morta (vazio) 18,1 4,0 0,0259 0,0620 686.019,27 7.195.183,04 

2021 Morta (vazio) 20,7 4,0 0,0336 0,0807 686.019,27 7.195.183,04 

2023 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 5,3 3,0 0,0022 0,0039 686.003,74 7.195.194,19 

2024 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,5 3,0 0,0016 0,0028 686.000,46 7.195.173,29 

2025 Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-Cadela 4,1 3,0 0,0013 0,0024 686.000,66 7.195.185,13 

2026 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,1 3,0 0,0013 0,0024 686.010,26 7.195.192,20 

2027 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 5,9 3,0 0,0027 0,0049 686.009,87 7.195.188,92 

2028 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 5,4 3,0 0,0023 0,0041 686.002,00 7.195.189,56 

2029 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 19,4 4,0 0,0296 0,0711 686.002,85 7.195.189,17 

2030 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 6,7 3,0 0,0035 0,0063 685.999,76 7.195.172,64 

2031 Gochnatia polymorpha Cambará-Guaçu 40,4 5,0 0,1283 0,3850 686.001,06 7.195.184,49 

2032 Myrsine coriacea Capororoca 10,2 4,0 0,0081 0,0196 685.977,81 7.195.170,60 

2033 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 6,0 3,0 0,0029 0,0052 685.980,30 7.195.170,30 

2034 Myrcia palustris Jubuticabão 6,0 2,0 0,0029 0,0034 685.979,66 7.195.169,38 
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2034 Myrcia palustris Jubuticabão 5,4 2,0 0,0023 0,0028 685.979,66 7.195.169,38 

2034 Myrcia palustris Jubuticabão 4,8 2,0 0,0018 0,0021 685.979,66 7.195.169,38 

2037 Morta (vazio) 51,6 4,0 0,2088 0,5012 685.978,81 7.195.168,51 

2038 Gochnatia polymorpha Cambará-Guaçu 42,7 6,5 0,1429 0,5572 685.981,37 7.195.168,41 

2039 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 25,5 5,0 0,0509 0,1528 685.977,94 7.195.165,62 

2039 Maytenus evonymoides Coração-de-Bugre 21,3 5,0 0,0357 0,1072 685.977,94 7.195.165,62 

2041 NI (vazio) 19,7 8,0 0,0306 0,1468 685.965,10 7.195.163,63 

2042 Araucaria angustifolia Araucária 71,9 10,0 0,4064 2,4386 685.958,63 7.195.133,87 

2043 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 11,5 4,0 0,0103 0,0248 685.954,79 7.195.138,00 

2043 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 4,5 4,0 0,0016 0,0037 685.954,79 7.195.138,00 

2045 Araucaria angustifolia Araucária 39,5 12,0 0,1224 0,8809 685.952,51 7.195.140,29 

2046 Araucaria angustifolia Araucária 39,2 11,0 0,1204 0,7946 685.950,17 7.195.142,53 

2047 Myrsine coriacea Capororoca 10,5 5,0 0,0087 0,0260 685.948,87 7.195.143,77 

2048 Araucaria angustifolia Araucária 31,8 8,0 0,0796 0,3820 685.946,53 7.195.145,96 

2049 Duranta vestita Esporão-de-Pomba 5,7 3,0 0,0026 0,0046 685.945,24 7.195.146,46 

2049 Duranta vestita Esporão-de-Pomba 5,1 3,0 0,0020 0,0037 685.945,24 7.195.146,46 

2049 Duranta vestita Esporão-de-Pomba 7,0 3,0 0,0039 0,0069 685.945,24 7.195.146,46 

2049 Duranta vestita Esporão-de-Pomba 6,0 3,0 0,0029 0,0052 685.945,24 7.195.146,46 

2049 Duranta vestita Esporão-de-Pomba 5,1 3,0 0,0020 0,0037 685.945,24 7.195.146,46 

2049 Duranta vestita Esporão-de-Pomba 5,7 3,0 0,0026 0,0046 685.945,24 7.195.146,46 

2049 Duranta vestita Esporão-de-Pomba 5,1 3,0 0,0020 0,0037 685.945,24 7.195.146,46 

2056 Araucaria angustifolia Araucária 27,7 8,0 0,0602 0,2891 685.943,80 7.195.149,60 

2057 Araucaria angustifolia Araucária 34,4 12,0 0,0928 0,6683 685.941,11 7.195.151,79 

2058 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 16,9 4,0 0,0224 0,0536 685.941,06 7.195.150,54 

2059 Araucaria angustifolia Araucária 46,8 12,0 0,1720 1,2381 685.939,61 7.195.153,33 

2060 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 9,5 4,0 0,0072 0,0172 685.938,62 7.195.153,88 

2061 Dasyphyllum spinescens Sucará 15,0 4,0 0,0176 0,0422 685.938,77 7.195.152,43 

2061 Dasyphyllum spinescens Sucará 7,0 4,0 0,0039 0,0092 685.938,77 7.195.152,43 
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2063 Araucaria angustifolia Araucária 40,4 11,0 0,1283 0,8471 685.937,23 7.195.155,42 

2064 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 7,6 13,0 0,0046 0,0358 685.929,36 7.195.165,43 

2064 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 10,2 13,0 0,0081 0,0636 685.929,36 7.195.165,43 

2064 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 16,9 3,0 0,0224 0,0402 685.929,36 7.195.165,43 

2064 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 10,2 3,0 0,0081 0,0147 685.929,36 7.195.165,43 

2064 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 5,4 3,0 0,0023 0,0041 685.929,36 7.195.165,43 

2069 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 8,0 3,0 0,0050 0,0090 685.934,74 7.195.172,09 

2070 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 5,1 2,5 0,0020 0,0031 685.935,48 7.195.157,01 

2071 Annona emarginata Corticeira 11,5 6,0 0,0103 0,0371 685.936,88 7.195.157,31 

2072 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 6,7 5,0 0,0035 0,0105 685.929,81 7.195.167,07 

2072 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 15,6 5,0 0,0191 0,0573 685.929,81 7.195.167,07 

2072 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 16,9 5,0 0,0224 0,0671 685.929,81 7.195.167,07 

2072 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 13,2 5,0 0,0137 0,0411 685.929,81 7.195.167,07 

2072 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 8,9 5,0 0,0062 0,0187 685.929,81 7.195.167,07 

2077 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 5,7 3,0 0,0026 0,0046 685.925,03 7.195.180,01 

2077 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 7,0 3,0 0,0039 0,0069 685.925,03 7.195.180,01 

2077 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 7,3 3,0 0,0042 0,0076 685.925,03 7.195.180,01 

2080 Ligustrum lucidum Ligustro 8,3 4,0 0,0054 0,0129 685.926,82 7.195.179,21 

2080 Ligustrum lucidum Ligustro 8,6 4,0 0,0058 0,0139 685.926,82 7.195.179,21 

2080 Ligustrum lucidum Ligustro 8,9 4,0 0,0062 0,0150 685.926,82 7.195.179,21 

2080 Ligustrum lucidum Ligustro 8,0 4,0 0,0050 0,0119 685.926,82 7.195.179,21 

2080 Ligustrum lucidum Ligustro 4,1 4,0 0,0013 0,0032 685.926,82 7.195.179,21 

2080 Ligustrum lucidum Ligustro 4,5 4,0 0,0016 0,0037 685.926,82 7.195.179,21 

2275 Araucaria angustifolia Araucária 36,3 12,0 0,1034 0,7446 685.354,16 7.195.436,43 

2276 Araucaria angustifolia Araucária 78,9 14,0 0,4894 4,1111 685.352,67 7.195.438,17 

2277 Araucaria angustifolia Araucária 10,5 4,5 0,0087 0,0234 685.349,18 7.195.438,32 

2278 Araucaria angustifolia Araucária 24,5 10,0 0,0472 0,2831 685.350,13 7.195.440,66 

2278 Araucaria angustifolia Araucária 28,3 10,0 0,0630 0,3782 685.350,13 7.195.440,66 
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2345 Araucaria angustifolia Araucária 31,2 11,0 0,0764 0,5044 685.100,58 7.195.553,34 

2346 Araucaria angustifolia Araucária 72,9 13,0 0,4173 3,2549 685.094,51 7.195.556,52 

2347 Araucaria angustifolia Araucária 64,9 9,0 0,3312 1,7883 685.091,92 7.195.558,22 

2348 Araucaria angustifolia Araucária 68,1 9,0 0,3644 1,9679 685.072,21 7.195.568,17 

2349 Araucaria angustifolia Araucária 62,1 13,0 0,3026 2,3601 685.061,36 7.195.575,74 

2350 Araucaria angustifolia Araucária 71,0 10,0 0,3957 2,3743 685.040,16 7.195.583,90 

2351 Araucaria angustifolia Araucária 65,9 10,0 0,3410 2,0458 685.033,19 7.195.587,68 

2352 Araucaria angustifolia Araucária 71,0 10,0 0,3957 2,3743 685.029,60 7.195.588,68 

2353 Araucaria angustifolia Araucária 78,0 10,0 0,4776 2,8659 685.026,82 7.195.591,07 

2354 Myrsine coriacea Capororoca 13,4 5,5 0,0140 0,0463 685.060,02 7.195.489,76 

2355 Pinus sp. Pínus 12,7 9,0 0,0127 0,0688 685.060,76 7.195.486,55 

2356 Pinus sp. Pínus 15,3 4,0 0,0183 0,0440 685.059,96 7.195.492,62 

2356 Pinus sp. Pínus 10,2 4,0 0,0081 0,0196 685.059,96 7.195.492,62 

2358 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 4,5 3,0 0,0016 0,0028 685.056,28 7.195.496,70 

2359 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 6,0 3,0 0,0029 0,0052 685.055,78 7.195.493,81 

2359 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 6,4 3,0 0,0032 0,0057 685.055,78 7.195.493,81 

2361 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 8,9 3,0 0,0062 0,0112 685.053,00 7.195.496,70 

2361 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 12,1 3,0 0,0115 0,0207 685.053,00 7.195.496,70 

2363 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 6,4 3,0 0,0032 0,0057 685.056,68 7.195.490,73 

2363 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 6,7 3,0 0,0035 0,0063 685.056,68 7.195.490,73 

2365 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 7,6 3,0 0,0046 0,0083 685.052,90 7.195.492,62 

2365 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 9,5 4,0 0,0072 0,0172 685.052,90 7.195.492,62 

2367 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 17,8 4,0 0,0250 0,0599 685.043,04 7.195.454,00 

2368 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 15,6 4,0 0,0191 0,0459 685.049,81 7.195.466,94 

2368 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 14,6 4,0 0,0168 0,0404 685.049,81 7.195.466,94 

2368 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 8,6 4,0 0,0058 0,0139 685.049,81 7.195.466,94 

2368 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 21,0 4,0 0,0347 0,0832 685.049,81 7.195.466,94 

2372 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 8,0 4,0 0,0050 0,0119 685.047,42 7.195.463,25 
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2372 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 8,9 4,0 0,0062 0,0150 685.047,42 7.195.463,25 

2372 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 9,9 4,0 0,0076 0,0184 685.047,42 7.195.463,25 

2375 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 8,6 5,0 0,0058 0,0174 685.044,34 7.195.457,08 

2376 Morta (vazio) 7,0 4,5 0,0039 0,0104 685.058,27 7.195.477,19 

2377 Myrsine coriacea Capororoca 10,8 6,0 0,0092 0,0331 685.047,42 7.195.483,86 

2378 Myrsine coriacea Capororoca 11,6 6,0 0,0106 0,0382 685.048,42 7.195.475,50 

2379 Myrsine coriacea Capororoca 15,9 6,0 0,0199 0,0716 685.053,20 7.195.472,81 

2380 Myrsine coriacea Capororoca 10,8 6,0 0,0092 0,0331 685.043,44 7.195.459,57 

2381 Cordyline spectabilis Uvarana 6,4 3,5 0,0032 0,0067 685.052,30 7.195.483,06 

2382 NI (vazio) 14,6 4,0 0,0168 0,0404 685.048,62 7.195.543,88 

2383 Citrus limonia Limão-Cravo 14,0 2,0 0,0154 0,0185 685.052,10 7.195.542,99 

2384 Citrus sinensis Laranja 22,3 3,5 0,0390 0,0819 685.053,89 7.195.532,53 

2385 Pera glabrata Seca-Ligeiro 16,6 3,5 0,0215 0,0452 685.051,60 7.195.529,65 

2386 NI (vazio) 21,6 4,5 0,0368 0,0993 685.054,09 7.195.526,96 

2387 NI (vazio) 21,3 4,0 0,0357 0,0857 685.060,06 7.195.529,35 

2388 NI (vazio) 19,1 4,0 0,0286 0,0688 685.066,32 7.195.527,66 

2389 Plinia trunciflora Jaboticaba 19,7 4,5 0,0306 0,0826 685.058,67 7.195.527,46 

2390 Eriobotrya japonica Nêspera 21,0 5,5 0,0347 0,1144 685.070,22 7.195.530,74 

2391 NI (vazio) 11,8 4,5 0,0109 0,0294 685.072,01 7.195.537,61 

2392 Pinus sp. Pínus 10,2 5,0 0,0081 0,0244 685.016,76 7.195.464,55 

2393 Pinus sp. Pínus 13,1 5,0 0,0134 0,0401 685.010,09 7.195.491,23 

2394 Pinus sp. Pínus 12,4 5,0 0,0121 0,0363 684.936,53 7.195.482,17 

2395 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 8,6 3,0 0,0058 0,0104 684.996,66 7.195.374,26 

2395 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 7,6 3,0 0,0046 0,0083 684.996,66 7.195.374,26 

2397 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 5,7 3,0 0,0026 0,0046 684.991,28 7.195.381,43 

2397 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 9,2 3,0 0,0067 0,0120 684.991,28 7.195.381,43 

2397 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 7,0 3,0 0,0039 0,0069 684.991,28 7.195.381,43 

2400 NI (vazio) 8,0 4,0 0,0050 0,0119 684.983,32 7.195.405,92 
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2401 NI (vazio) 8,3 4,0 0,0054 0,0129 684.993,27 7.195.431,60 

3609 Araucaria angustifolia Araucária 75,1 25,0 0,4432 6,6480 680.977,16 7.196.600,82 

4589 Araucaria angustifolia Araucária 48,4 14,0 0,1838 1,5443 683.483,12 7.195.983,86 

4590 Araucaria angustifolia Araucária 47,1 16,0 0,1743 1,6733 683.479,26 7.195.985,25 

4591 Araucaria angustifolia Araucária 42,7 16,0 0,1429 1,3717 683.497,86 7.195.997,00 

4592 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 15,3 7,0 0,0183 0,0770 683.483,02 7.195.998,09 

4593 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 16,2 7,0 0,0207 0,0869 683.484,92 7.195.994,41 

4594 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 8,3 7,0 0,0054 0,0226 683.491,78 7.195.954,39 

4595 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 10,2 6,0 0,0081 0,0293 683.479,84 7.196.010,14 

4596 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 12,1 6,0 0,0115 0,0414 683.484,02 7.196.012,03 

4597 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 24,8 7,0 0,0484 0,2033 683.481,73 7.196.013,02 

4598 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 7,6 8,0 0,0046 0,0220 683.489,10 7.196.024,37 

4599 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 11,1 5,0 0,0097 0,0292 683.484,42 7.196.009,24 

4600 Cinnamodendron dinisii Pimenta 8,3 6,0 0,0054 0,0194 683.485,11 7.196.014,12 

4601 Matayba elaeagnoides Camboatá 10,2 7,0 0,0081 0,0342 683.499,05 7.196.020,79 

4602 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 9,9 4,0 0,0076 0,0184 683.488,60 7.196.015,41 

4603 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 7,3 4,0 0,0042 0,0101 683.489,30 7.196.001,38 

4604 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 7,0 4,0 0,0039 0,0092 683.489,10 7.195.996,60 

4605 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 8,3 3,5 0,0054 0,0113 683.480,14 7.195.973,80 

4606 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 6,7 3,0 0,0035 0,0063 683.471,68 7.195.972,51 

4607 Araucaria angustifolia Araucária 34,4 10,0 0,0928 0,5569 683.462,02 7.196.073,74 

4608 Araucaria angustifolia Araucária 23,9 7,0 0,0448 0,1880 683.482,13 7.196.072,05 

4609 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 9,5 5,0 0,0072 0,0215 683.478,45 7.196.061,90 

2086 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 20,4 6,0 0,0326 0,1173 685.881,96 7.195.222,40 

4847 Araucaria angustifolia Araucária 22,0 6,0 0,0379 0,1364 686.353,17 7.195.022,50 

4848 Araucaria angustifolia Araucária 23,6 8,0 0,0436 0,2092 686.343,91 7.195.025,67 

4849 Araucaria angustifolia Araucária 22,6 8,0 0,0401 0,1925 686.330,95 7.195.025,94 

4850 Mimosa scabrella Bracatinga 11,5 7,0 0,0103 0,0433 686.354,49 7.195.035,73 
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4851 Cinnamodendron dinisii Pimenta 10,5 4,0 0,0087 0,0208 686.304,49 7.195.046,84 

4852 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-Mato 8,9 3,5 0,0062 0,0131 686.299,99 7.195.047,10 

4853 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 14,0 7,0 0,0154 0,0647 686.311,63 7.195.054,78 

4854 Myrsine coriacea Capororoca 12,1 8,0 0,0115 0,0552 686.278,29 7.195.039,70 

4855 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 13,1 5,0 0,0134 0,0401 686.275,12 7.195.037,32 

4856 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 19,7 7,0 0,0306 0,1285 686.259,24 7.195.054,25 

4857 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 6,7 4,0 0,0035 0,0084 686.261,10 7.195.049,49 

4858 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 11,1 4,0 0,0097 0,0234 686.256,60 7.195.055,31 

4859 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 11,1 6,0 0,0097 0,0351 686.284,38 7.195.085,47 

4860 Araucaria angustifolia Araucária 23,9 18,0 0,0448 0,4834 685.888,56 7.195.193,00 

4861 Araucaria angustifolia Araucária 15,3 15,0 0,0183 0,1650 685.883,24 7.195.198,31 

4862 Mimosa scabrella Bracatinga 8,0 3,5 0,0050 0,0104 685.937,84 7.195.215,63 

4863 Araucaria angustifolia Araucária 21,0 10,0 0,0347 0,2080 685.884,29 7.195.214,78 

4864 Myrsine coriacea Capororoca 11,1 6,0 0,0097 0,0351 685.749,45 7.195.285,06 

4865 Pinus sp. Pínus 9,2 4,0 0,0067 0,0161 685.725,32 7.195.272,57 

4866 Pinus sp. Pínus 9,9 5,0 0,0076 0,0229 685.709,24 7.195.289,92 

4867 Syagrus romanzoffiana Jerivá 27,7 5,0 0,0602 0,1807 685.719,82 7.195.238,28 

4868 Araucaria angustifolia Araucária 27,7 13,0 0,0602 0,4698 685.701,83 7.195.228,33 

4869 Pinus sp. Pínus 8,0 5,0 0,0050 0,0149 685.701,19 7.195.239,34 

4870 Pinus sp. Pínus 9,9 5,0 0,0076 0,0229 685.697,81 7.195.243,57 

4871 Pinus sp. Pínus 10,2 5,0 0,0081 0,0244 685.691,46 7.195.243,57 

4872 Pinus sp. Pínus 12,7 5,0 0,0127 0,0382 685.634,52 7.195.274,68 

4873 Pinus sp. Pínus 14,3 5,0 0,0161 0,0483 685.641,72 7.195.278,49 

4874 Pinus sp. Pínus 8,6 5,0 0,0058 0,0174 685.770,62 7.195.257,33 

4875 Pinus sp. Pínus 13,1 5,0 0,0134 0,0401 685.763,42 7.195.263,25 

4876 Pinus sp. Pínus 12,4 5,0 0,0121 0,0363 685.749,88 7.195.266,22 

4877 Araucaria angustifolia Araucária 13,1 6,0 0,0134 0,0482 685.652,09 7.195.302,84 

4878 Pinus sp. Pínus 16,2 6,0 0,0207 0,0745 685.604,67 7.195.284,42 
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4879 Pinus sp. Pínus 15,9 6,0 0,0199 0,0716 685.619,07 7.195.310,03 

4880 Pinus sp. Pínus 12,1 5,0 0,0115 0,0345 685.640,87 7.195.320,62 

4881 Pinus sp. Pínus 11,5 5,0 0,0103 0,0309 685.647,85 7.195.330,14 

4882 Mimosa scabrella Bracatinga 9,5 6,0 0,0072 0,0258 685.575,68 7.195.286,75 

4883 Mimosa scabrella Bracatinga 10,2 6,0 0,0081 0,0293 685.569,54 7.195.276,80 

4884 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 13,4 3,5 0,0140 0,0295 685.613,80 7.195.347,55 

4885 Araucaria angustifolia Araucária 19,4 7,0 0,0296 0,1244 685.610,07 7.195.352,87 

4886 Araucaria angustifolia Araucária 16,6 7,0 0,0215 0,0904 685.596,10 7.195.354,14 

4887 Araucaria angustifolia Araucária 17,5 7,0 0,0241 0,1011 685.588,96 7.195.360,09 

4888 Araucaria angustifolia Araucária 21,3 7,0 0,0357 0,1500 685.584,35 7.195.355,57 

4889 Araucaria angustifolia Araucária 21,0 8,0 0,0347 0,1664 685.592,45 7.195.348,90 

4890 Pinus sp. Pínus 7,0 2,5 0,0039 0,0058 685.604,04 7.195.346,99 

4891 Bambusa sp. Bambu 79,6 10,0 0,4973 2,9841 685.565,94 7.195.351,68 

4892 Mimosa scabrella Bracatinga 11,5 7,0 0,0103 0,0433 685.567,21 7.195.360,57 

4893 Mimosa scabrella Bracatinga 12,1 7,0 0,0115 0,0483 685.559,75 7.195.362,63 

4894 Mimosa scabrella Bracatinga 13,4 7,0 0,0140 0,0590 685.554,67 7.195.368,66 

4895 Syagrus romanzoffiana Jerivá 24,8 12,0 0,0484 0,3486 685.551,49 7.195.372,63 

4896 Bambusa sp. Bambu 79,6 10,0 0,4973 2,9841 685.548,95 7.195.358,50 

4897 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 14,3 6,0 0,0161 0,0580 685.535,14 7.195.366,76 

4898 Araucaria angustifolia Araucária 45,2 18,0 0,1605 1,7329 685.507,68 7.195.317,07 

4899 Araucaria angustifolia Araucária 38,5 18,0 0,1165 1,2583 685.506,25 7.195.334,37 

4900 Araucaria angustifolia Araucária 38,2 16,0 0,1146 1,1000 685.508,95 7.195.379,14 

4901 Araucaria angustifolia Araucária 31,2 16,0 0,0764 0,7337 685.496,57 7.195.387,24 

4902 Araucaria angustifolia Araucária 43,3 16,0 0,1472 1,4129 685.487,99 7.195.382,79 

4903 Citrus limonia Limão-Cravo 6,0 2,0 0,0029 0,0034 685.454,66 7.195.385,81 

4904 Citrus limonia Limão-Cravo 6,4 2,0 0,0032 0,0038 685.449,10 7.195.399,78 

4905 Citrus limonia Limão-Cravo 6,7 2,0 0,0035 0,0042 685.444,18 7.195.402,32 

4906 Araucaria angustifolia Araucária 8,0 2,0 0,0050 0,0060 685.422,59 7.195.361,84 
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4907 Araucaria angustifolia Araucária 8,6 2,0 0,0058 0,0070 685.418,94 7.195.354,85 

4908 Araucaria angustifolia Araucária 9,9 2,0 0,0076 0,0092 685.411,32 7.195.340,88 

4909 Pinus sp. Pínus 11,5 4,0 0,0103 0,0248 685.215,74 7.195.415,97 

4910 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 10,8 3,0 0,0092 0,0166 685.242,09 7.195.400,57 

4911 Pinus sp. Pínus 9,9 3,0 0,0076 0,0138 685.270,35 7.195.400,73 

4912 Araucaria angustifolia Araucária 29,3 18,0 0,0674 0,7274 685.215,23 7.195.615,73 

4913 Araucaria angustifolia Araucária 27,7 18,0 0,0602 0,6505 685.211,13 7.195.618,51 

4914 Araucaria angustifolia Araucária 27,1 18,0 0,0575 0,6209 685.208,88 7.195.620,63 

4915 Pinus sp. Pínus 9,5 4,0 0,0072 0,0172 685.124,75 7.195.498,79 

4916 Pinus sp. Pínus 12,4 5,0 0,0121 0,0363 685.121,70 7.195.468,62 

4917 Pinus sp. Pínus 15,3 6,0 0,0183 0,0660 685.118,40 7.195.477,36 

4918 Pinus sp. Pínus 15,9 6,0 0,0199 0,0716 685.108,08 7.195.449,84 

4919 Pinus sp. Pínus 17,2 6,0 0,0232 0,0835 685.105,83 7.195.443,49 

4920 Araucaria angustifolia Araucária 20,1 8,0 0,0316 0,1516 685.061,51 7.195.397,85 

4921 Pinus sp. Pínus 17,2 8,0 0,0232 0,1114 684.842,38 7.195.557,00 

4922 Pinus sp. Pínus 13,4 6,0 0,0140 0,0505 684.823,12 7.195.553,82 

4923 Pinus sp. Pínus 13,1 5,0 0,0134 0,0401 684.716,86 7.195.618,59 

4924 Pinus sp. Pínus 12,7 5,0 0,0127 0,0382 684.709,88 7.195.631,93 

4925 Pinus sp. Pínus 9,2 4,5 0,0067 0,0181 684.572,03 7.195.628,59 

4926 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 8,0 3,0 0,0050 0,0090 684.221,51 7.195.505,50 

4927 Pinus sp. Pínus 8,9 4,0 0,0062 0,0150 684.130,63 7.195.517,41 

4928 Syagrus romanzoffiana Jerivá 16,6 4,0 0,0215 0,0516 683.305,50 7.196.213,08 

4929 Syagrus romanzoffiana Jerivá 17,5 4,0 0,0241 0,0578 683.304,44 7.196.201,86 

4930 Syagrus romanzoffiana Jerivá 15,9 4,0 0,0199 0,0477 683.315,44 7.196.210,75 

4931 Syagrus romanzoffiana Jerivá 19,4 4,0 0,0296 0,0711 683.314,60 7.196.200,27 

4932 Syagrus romanzoffiana Jerivá 20,4 4,0 0,0326 0,0782 683.314,07 7.196.191,27 

4933 Syagrus romanzoffiana Jerivá 13,1 4,0 0,0134 0,0321 683.312,69 7.196.183,34 

4934 Syagrus romanzoffiana Jerivá 16,6 4,0 0,0215 0,0516 683.310,68 7.196.168,63 
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4935 Syagrus romanzoffiana Jerivá 16,2 4,0 0,0207 0,0497 683.310,15 7.196.158,36 

4936 Syagrus romanzoffiana Jerivá 14,0 4,0 0,0154 0,0370 683.293,22 7.196.185,35 

4937 Syagrus romanzoffiana Jerivá 15,0 4,0 0,0176 0,0422 683.278,51 7.196.186,41 

4938 Syagrus romanzoffiana Jerivá 10,2 4,0 0,0081 0,0196 683.210,25 7.196.239,22 

4939 Syagrus romanzoffiana Jerivá 12,1 4,0 0,0115 0,0276 683.216,60 7.196.229,59 

4940 Syagrus romanzoffiana Jerivá 14,6 4,0 0,0168 0,0404 683.201,57 7.196.247,37 

4941 Syagrus romanzoffiana Jerivá 15,9 4,0 0,0199 0,0477 683.191,72 7.196.252,87 

4942 Syagrus romanzoffiana Jerivá 18,5 4,0 0,0268 0,0642 683.182,52 7.196.257,53 

4943 Syagrus romanzoffiana Jerivá 12,1 4,0 0,0115 0,0276 683.173,42 7.196.263,24 

4944 Syagrus romanzoffiana Jerivá 16,2 4,0 0,0207 0,0497 683.154,26 7.196.272,77 

4945 Syagrus romanzoffiana Jerivá 11,5 4,0 0,0103 0,0248 683.142,30 7.196.275,94 

4946 Syagrus romanzoffiana Jerivá 15,6 4,0 0,0191 0,0459 683.131,19 7.196.273,61 

4947 Syagrus romanzoffiana Jerivá 16,2 4,0 0,0207 0,0497 683.119,65 7.196.268,85 

4948 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 16,6 4,0 0,0215 0,0516 683.109,60 7.196.278,06 

4949 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 19,4 4,0 0,0296 0,0711 683.107,06 7.196.274,99 

4950 Mimosa scabrella Bracatinga 12,1 8,0 0,0115 0,0552 683.155,00 7.196.302,93 

4951 Pinus sp. Pínus 27,7 9,0 0,0602 0,3252 683.120,18 7.196.300,92 

4952 Araucaria angustifolia Araucária 31,8 17,0 0,0796 0,8117 683.084,62 7.196.308,64 

4953 Cupressus lusitanica Cipreste 29,9 8,0 0,0703 0,3375 683.060,49 7.196.300,07 

4954 Araucaria angustifolia Araucária 39,8 12,0 0,1243 0,8952 682.777,84 7.196.522,45 

4955 Mimosa scabrella Bracatinga 12,4 6,5 0,0121 0,0472 682.780,22 7.196.518,64 

4956 Mimosa scabrella Bracatinga 12,1 6,5 0,0115 0,0448 682.789,90 7.196.525,95 

4957 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 6,4 4,0 0,0032 0,0076 682.796,89 7.196.510,55 

4958 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 8,0 4,0 0,0050 0,0119 682.802,44 7.196.503,72 

4959 Syagrus romanzoffiana Jerivá 24,8 6,0 0,0484 0,1743 682.790,06 7.196.494,99 

4960 Syagrus romanzoffiana Jerivá 29,9 6,0 0,0703 0,2531 682.788,15 7.196.500,55 

4961 Mimosa scabrella Bracatinga 11,1 8,0 0,0097 0,0468 682.771,80 7.196.473,88 

4962 Myrsine coriacea Capororoca 14,0 10,0 0,0154 0,0924 682.777,20 7.196.478,00 
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Ponto no mapa Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) Coord. X Coord. Y 

4963 Campomanesia xanthocarpa Gabiroba 9,2 4,0 0,0067 0,0161 682.761,48 7.196.485,78 

4964 Psidium cattleianum Araçá 7,0 3,5 0,0039 0,0081 682.557,65 7.196.609,77 

4965 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 23,6 8,0 0,0436 0,2092 682.537,96 7.196.612,62 

4966 Eucalyptus sp. Eucalipto 46,8 17,0 0,1720 1,7539 682.534,63 7.196.606,75 

4967 Morta (vazio) 13,1 6,0 0,0134 0,0482 682.530,98 7.196.618,97 

4968 Pinus sp. Pínus 13,4 7,0 0,0140 0,0590 682.027,91 7.196.658,54 

4969 Pinus sp. Pínus 12,7 6,0 0,0127 0,0458 682.017,01 7.196.670,29 

4970 Araucaria angustifolia Araucária 18,8 10,0 0,0277 0,1662 682.024,94 7.196.665,32 

4971 Syagrus romanzoffiana Jerivá 24,8 10,0 0,0484 0,2905 682.014,78 7.196.660,45 

4972 Pinus sp. Pínus 27,7 12,0 0,0602 0,4337 681.885,03 7.196.656,32 

4973 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 10,2 4,0 0,0081 0,0196 681.915,93 7.196.660,02 

4974 Pinus sp. Pínus 29,0 12,0 0,0659 0,4745 681.892,14 7.196.664,37 

4975 Eucalyptus sp. Eucalipto 46,2 18,0 0,1673 1,8069 681.737,63 7.196.636,17 

4976 Eucalyptus sp. Eucalipto 38,2 17,0 0,1146 1,1688 681.750,23 7.196.641,25 

4977 Eucalyptus sp. Eucalipto 32,5 15,0 0,0828 0,7451 681.764,20 7.196.644,11 

4978 Araucaria angustifolia Araucária 26,7 8,0 0,0561 0,2695 681.770,23 7.196.631,62 

4979 Eucalyptus sp. Eucalipto 31,5 16,0 0,0780 0,7487 681.753,08 7.196.631,52 

4980 Araucaria angustifolia Araucária 23,6 8,0 0,0436 0,2092 681.758,59 7.196.637,02 

4981 Eucalyptus sp. Eucalipto 24,8 15,0 0,0484 0,4357 681.748,00 7.196.640,72 

4982 Myrcia sp. Guamirim 12,1 7,0 0,0115 0,0483 681.745,07 7.196.639,49 

4983 Eucalyptus sp. Eucalipto 39,8 16,0 0,1243 1,1936 681.695,72 7.196.679,25 

4984 Handroanthus chrysotrichus Ipê-Amarelo 8,0 4,0 0,0050 0,0119 681.718,79 7.196.692,58 

4985 Handroanthus chrysotrichus Ipê-Amarelo 8,9 4,0 0,0062 0,0150 681.714,98 7.196.705,28 

4986 Ligustrum lucidum Ligustro 19,1 7,0 0,0286 0,1203 681.710,80 7.196.651,15 

4987 Ligustrum lucidum Ligustro 20,7 9,0 0,0336 0,1815 681.711,99 7.196.634,88 

4988 Ligustrum lucidum Ligustro 12,1 6,0 0,0115 0,0414 681.717,42 7.196.643,87 

4989 Ligustrum lucidum Ligustro 13,4 6,0 0,0140 0,0505 681.710,14 7.196.642,55 

4990 Ligustrum lucidum Ligustro 14,0 6,0 0,0154 0,0555 681.708,29 7.196.647,58 
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Ponto no mapa Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) Coord. X Coord. Y 

4991 Araucaria angustifolia Araucária 4,1 68,0 0,0013 0,0549 681.212,53 7.196.677,04 

4992 Syagrus romanzoffiana Jerivá 18,1 5,0 0,0259 0,0776 681.221,74 7.196.666,24 

4993 Mimosa scabrella Bracatinga 8,0 7,0 0,0050 0,0209 681.229,68 7.196.686,41 

4994 Mimosa scabrella Bracatinga 9,2 7,0 0,0067 0,0281 681.234,12 7.196.671,96 

4995 Araucaria angustifolia Araucária 31,2 14,0 0,0764 0,6420 680.892,02 7.196.610,52 

4996 Pinus sp. Pínus 11,1 4,0 0,0097 0,0234 679.711,70 7.196.031,49 

4997 Pinus sp. Pínus 11,5 4,5 0,0103 0,0278 679.675,18 7.196.087,37 

4998 Pinus sp. Pínus 8,9 3,0 0,0062 0,0112 679.685,34 7.196.099,75 

4999 Pinus sp. Pínus 14,3 8,0 0,0161 0,0773 679.471,35 7.195.930,26 

5000 Pinus sp. Pínus 15,9 8,0 0,0199 0,0955 679.465,21 7.195.933,65 

5001 Pinus sp. Pínus 13,1 8,0 0,0134 0,0642 679.451,66 7.195.967,73 

5002 Pinus sp. Pínus 12,1 6,0 0,0115 0,0414 679.475,95 7.195.976,51 

5003 Pinus sp. Pínus 11,1 6,0 0,0097 0,0351 679.456,74 7.195.962,44 

5004 Pinus sp. Pínus 16,9 8,0 0,0224 0,1073 679.470,71 7.195.965,19 

5005 Pinus sp. Pínus 16,2 8,0 0,0207 0,0993 679.476,00 7.195.968,57 

5006 Pinus sp. Pínus 16,2 8,0 0,0207 0,0993 679.476,82 7.195.971,67 

5007 Pinus sp. Pínus 18,8 8,0 0,0277 0,1330 679.472,94 7.195.982,70 

5008 Pinus sp. Pínus 6,7 3,0 0,0035 0,0063 679.455,39 7.195.996,04 

5009 Eucalyptus sp. Eucalipto 55,7 17,0 0,2437 2,4857 679.263,01 7.195.893,75 

5010 Ceiba speciosa Paineira-Rosa 17,5 5,0 0,0241 0,0722 679.232,11 7.195.844,64 

5011 Ceiba speciosa Paineira-Rosa 13,4 5,0 0,0140 0,0421 679.235,92 7.195.826,86 

5012 Ceiba speciosa Paineira-Rosa 12,1 4,5 0,0115 0,0310 679.236,34 7.195.813,32 

5013 Araucaria angustifolia Araucária 17,5 7,0 0,0241 0,1011 679.213,70 7.195.776,27 

5014 Araucaria angustifolia Araucária 30,2 11,0 0,0718 0,4740 679.224,28 7.195.795,11 

5015 Araucaria angustifolia Araucária 25,1 10,0 0,0497 0,2980 679.209,46 7.195.795,54 

5016 Araucaria angustifolia Araucária 26,7 10,0 0,0561 0,3369 679.201,84 7.195.799,77 

5017 Araucaria angustifolia Araucária 27,4 10,0 0,0589 0,3531 679.195,92 7.195.807,18 

5018 Araucaria angustifolia Araucária 25,1 9,0 0,0497 0,2682 679.204,17 7.195.821,15 
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Ponto no mapa Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) Coord. X Coord. Y 

5019 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 14,6 4,0 0,0168 0,0404 679.212,00 7.195.821,15 

5020 Podocarpus sellowii Pinheirinho-Bravo 14,0 5,0 0,0154 0,0462 679.208,62 7.195.824,75 

5021 Pinus sp. Pínus 33,4 11,0 0,0877 0,5790 679.236,45 7.195.739,81 

5022 Pinus sp. Pínus 28,6 11,0 0,0645 0,4254 679.233,94 7.195.732,54 

5023 Pinus sp. Pínus 43,0 12,0 0,1450 1,0442 679.231,16 7.195.725,13 

5024 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 8,9 3,5 0,0062 0,0131 678.845,55 7.195.958,48 

5025 Lagerstroemia indica Extremosa 6,4 2,5 0,0032 0,0048 678.839,60 7.195.964,17 

5026 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 8,0 3,5 0,0050 0,0104 678.834,84 7.195.968,27 

5027 Leucaena leucocephala Leucena 9,5 5,0 0,0072 0,0215 678.831,53 7.195.970,91 

5028 Leucaena leucocephala Leucena 8,9 5,0 0,0062 0,0187 678.827,69 7.195.973,96 

5029 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 11,5 3,5 0,0103 0,0217 678.825,31 7.195.975,55 

5030 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 10,2 4,0 0,0081 0,0196 678.823,99 7.195.976,47 

5031 Leucaena leucocephala Leucena 10,2 5,0 0,0081 0,0244 678.820,15 7.195.978,98 

5032 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 9,5 4,0 0,0072 0,0172 678.816,85 7.195.980,31 

5033 Leucaena leucocephala Leucena 8,6 5,0 0,0058 0,0174 678.812,61 7.195.983,61 

5034 Araucaria angustifolia Araucária 10,8 5,0 0,0092 0,0276 678.798,86 7.195.991,16 

5035 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 14,3 5,0 0,0161 0,0483 678.790,26 7.195.995,79 

5036 Araucaria angustifolia Araucária 10,2 5,0 0,0081 0,0244 678.782,45 7.195.999,23 

5037 Araucaria angustifolia Araucária 11,5 6,0 0,0103 0,0371 678.777,69 7.196.000,95 

5038 Araucaria angustifolia Araucária 12,1 6,0 0,0115 0,0414 678.773,59 7.196.002,93 

5039 Araucaria angustifolia Araucária 9,5 5,0 0,0072 0,0215 678.770,02 7.196.004,12 

5040 Araucaria angustifolia Araucária 9,2 4,0 0,0067 0,0161 678.766,84 7.196.005,31 

5041 Syagrus romanzoffiana Jerivá 24,8 8,0 0,0484 0,2324 678.809,04 7.195.971,24 

5042 Syagrus romanzoffiana Jerivá 25,5 8,0 0,0509 0,2445 678.806,82 7.195.973,06 

5043 Syagrus romanzoffiana Jerivá 23,9 6,0 0,0448 0,1611 678.800,79 7.195.975,68 

5044 Syagrus romanzoffiana Jerivá 29,0 7,0 0,0659 0,2768 678.795,55 7.195.981,48 

5045 Syagrus romanzoffiana Jerivá 15,3 6,0 0,0183 0,0660 678.785,47 7.195.981,80 

5046 Syagrus romanzoffiana Jerivá 16,9 6,0 0,0224 0,0805 678.786,74 7.195.967,91 
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Ponto no mapa Espécie Nome-popular DAP (cm) Altura Total (m) Área Basal (m²) Volume Total (m³) Coord. X Coord. Y 

5047 Ligustrum lucidum Ligustro 15,3 8,0 0,0183 0,0880 678.795,39 7.195.966,24 

5048 Ligustrum lucidum Ligustro 11,5 5,0 0,0103 0,0309 678.797,45 7.195.958,30 

5049 Syagrus romanzoffiana Jerivá 22,3 7,0 0,0390 0,1638 678.828,33 7.195.955,84 

5050 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 14,3 5,0 0,0161 0,0483 678.832,85 7.195.951,63 

5051 Syagrus romanzoffiana Jerivá 25,8 7,0 0,0522 0,2193 678.836,43 7.195.947,66 

5052 Schinus terebinthifolia Aroeira-Vermelha 12,7 6,0 0,0127 0,0458 678.840,79 7.195.944,73 

5053 Pinus sp. Pínus 28,3 8,0 0,0630 0,3025 679.070,74 7.195.885,78 

5054 Pinus sp. Pínus 32,5 10,0 0,0828 0,4967 679.035,42 7.195.882,74 

5055 Pinus sp. Pínus 23,6 8,0 0,0436 0,2092 679.011,61 7.195.885,38 

5056 Pinus sp. Pínus 22,3 7,0 0,0390 0,1638 679.040,45 7.195.918,72 

5057 Morta (vazio) 27,7 7,0 0,0602 0,2530 679.147,07 7.195.932,74 

5058 Morta (vazio) 21,0 7,0 0,0347 0,1456 679.133,98 7.195.945,44 

5059 Pinus sp. Pínus 24,8 9,0 0,0484 0,2614 687.926,62 7.192.550,32 

5060 Pinus sp. Pínus 29,0 9,0 0,0659 0,3558 687.947,65 7.192.552,97 

5061 Pinus sp. Pínus 31,8 10,0 0,0796 0,4774 687.954,93 7.192.560,91 

5062 Pinus sp. Pínus 13,1 6,0 0,0134 0,0482 687.948,97 7.192.557,60 

5063 Pinus sp. Pínus 28,3 10,0 0,0630 0,3782 687.959,56 7.192.559,72 

5064 Pinus sp. Pínus 29,9 10,0 0,0703 0,4219 687.965,91 7.192.557,86 

5065 Pinus sp. Pínus 31,5 10,0 0,0780 0,4679 687.977,68 7.192.559,45 

5066 Pinus sp. Pínus 22,3 10,0 0,0390 0,2339 687.984,56 7.192.562,23 

5067 Pinus sp. Pínus 22,0 10,0 0,0379 0,2273 687.987,34 7.192.560,64 

5068 Pinus sp. Pínus 42,0 10,0 0,1387 0,8319 688.027,16 7.192.568,45 

5069 Morta (vazio) 19,4 7,0 0,0296 0,1244 688.036,29 7.192.570,83 

 

 



 
 

BERTOLDO SILVA 
COSTA:41681541904

Assinado de forma digital por BERTOLDO SILVA COSTA:41681541904 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, 
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=10909663000187, 
cn=BERTOLDO SILVA COSTA:41681541904 
Dados: 2022.01.03 11:42:37 -03'00'
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10.2. ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART’S









Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2019 7222002-0

Inicial
Equipe - ART 7221958-0

1. Responsável Técnico

MARILIA DE MEDEIROS MACHADO
Título Profissional: Engenheira Ambiental

Empresa Contratada: MPB SANEAMENTO LIMITADA

RNP:
Registro:

Registro:

2508327123
099733-2-SC

017887-0-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: Autopista Régis Bittencourt S/A CPF/CNPJ: 09.336.431/0001-06
Endereço: Rodovia SP-139 Nº: 226
Complemento: Bairro: Jardim São Nicolau
Cidade: UF: CEP:REGISTRO SP 11900-000
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 630.000,00 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: 19992 Celebrado em: 18/11/2019 Vinculado à ART: 7221958-0 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: Autopista Régis Bittencourt S/A CPF/CNPJ: 09.336.431/0001-06
Endereço: CONTORNO NORTE DE CURITIBA Nº: s/n
Complemento: Bairro: diversos
Cidade: UF: CEP:COLOMBO PR 83411-000
Data de Início: 18/11/2019 Data de Término: 18/11/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Ambiental Código:

4. Atividade Técnica

Rodovia

Rodovia

Coordenação Da Mitigação Impac.Amb. Estudo Da Mitigação Impac.Amb.

Coordenação Do Ordenamento Ambiental Estudo Do Ordenamento Ambiental
Dimensão do Trabalho: 12,00 Quilômetros(s)

Dimensão do Trabalho: 12,00 Quilômetros(s)

5. Observações

COORDENADORA TÉCNICA COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA A OBRA DO CONTORNO NORTE DE
CURITIBA/PR

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
  acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

  Valor ART:  R$ 85,96 | Data Vencimento: 13/12/2019 | Registrada em: 03/12/2019
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 14001904000481950

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 03/12/2019: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FLORIANOPOLIS - SC, 03 de Dezembro de 2019

MARILIA DE MEDEIROS MACHADO

060.150.279-59

Contratante: Autopista Régis Bittencourt S/A

09.336.431/0001-06



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2019 7222002-0

Inicial
Equipe - ART 7221958-0

1. Responsável Técnico

MARILIA DE MEDEIROS MACHADO
Título Profissional: Engenheira Ambiental

Empresa Contratada: MPB SANEAMENTO LIMITADA

RNP:
Registro:

Registro:

2508327123
099733-2-SC

017887-0-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: Autopista Régis Bittencourt S/A CPF/CNPJ: 09.336.431/0001-06
Endereço: Rodovia SP-139 Nº: 226
Complemento: Bairro: Jardim São Nicolau
Cidade: UF: CEP:REGISTRO SP 11900-000
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 630.000,00 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: 19992 Celebrado em: 18/11/2019 Vinculado à ART: 7221958-0 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: Autopista Régis Bittencourt S/A CPF/CNPJ: 09.336.431/0001-06
Endereço: CONTORNO NORTE DE CURITIBA Nº: s/n
Complemento: Bairro: diversos
Cidade: UF: CEP:COLOMBO PR 83411-000
Data de Início: 18/11/2019 Data de Término: 18/11/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Ambiental Código:

4. Atividade Técnica

Rodovia

Rodovia

Coordenação Da Mitigação Impac.Amb. Estudo Da Mitigação Impac.Amb.

Coordenação Do Ordenamento Ambiental Estudo Do Ordenamento Ambiental
Dimensão do Trabalho: 12,00 Quilômetros(s)

Dimensão do Trabalho: 12,00 Quilômetros(s)

5. Observações
COORDENADORA TÉCNICA COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA A OBRA DO CONTORNO NORTE DE
CURITIBA/PR

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
  acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

  Valor ART:  R$ 85,96 | Data Vencimento: 13/12/2019 | Registrada em: 03/12/2019
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 14001904000481950

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 03/12/2019: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FLORIANOPOLIS - SC, 03 de Dezembro de 2019

MARILIA DE MEDEIROS MACHADO

060.150.279-59

Contratante: Autopista Régis Bittencourt S/A

09.336.431/0001-06

Marilia de Medeiros Machado
Assinado de forma digital por Marilia de Medeiros Machado 
DN: cn=Marilia de Medeiros Machado, o, ou=MPB Saneamento Ltda., 
email=mdm@mpb.eng.br, c=BR 
Dados: 2022.01.03 11:34:33 -03'00'



Serviço Público Federal
Conselho Federal de Biologia

Conselho Regional de Biologia da 7ª Região
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 170 - 13º andar

Centro - Curitiba / Paraná - Brasil
CEP: 80020-090 - Fone (41) 3079-0077

crbio07@crbio07.gov.br

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART N°:07-2592/21

CONTRATADO

Nome:CARLA JOSIANE TERRES Registro CRBio:95701/RS

CPF:81818076004 Telefone:

E-Mail:terres.bio@gmail.com

Endereço:RUA TRES COROAS, 83

Cidade:SAPUCAIA DO SUL Bairro:VARGAS

CEP:93222-440 UF:RS

CONTRATANTE

Nome:MPB SANEAMENTO ltda

Registro Profissional: CPF/CGC/CNPJ:78.221.066/0001-07

Endereço:R FELIPE SCHMIDT, 649, 13Aº ANDAR

Cidade:FLORIANOPOLIS Bairro:CENTRO

CEP:88010-001 UF:SC

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - 1.2

Identificação:AVIFAUNA - ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA A OBRA DO CONTORNO NORTE DE CURITIBA.

Município: Colombo Município da sede: Colombo UF:PR

Forma de participação: Equipe Perfil da equipe: Biólogos

Área do conhecimento: Zoologia Campo de atuação: Meio ambiente

Descrição sumária da atividade:COLETA DE DADOS SECUNDÁRIOS E PRIMÁRIOS DA AVIFAUNA COM UTILIZAÇÃO DOS MÉTODOS DE PONTOS 
FIXOS E CENSOS POR TRANSECÇÃO NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DAS OBRAS DO CONTORNO NORTE DE CURITIBA (CNC).

Valor: R$ 10000,00

Início: 19 / 07 / 2021

Total de horas: 400

Término:

ASSINATURAS Para verificar a 
autenticidade desta

ART acesse o 
CRBio07-24 horas

Online em nosso site e 
depois o serviço 

Conferência de ART
Protocolo Nº35350

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data:       /            /

Assinatura do profissional

Data:       /            /

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por distrato

Data:       /            / Assinatura do Profissional

Data:       /            / Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente 
ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos 

Data:       /            / Assinatura do Profissional

Data:       /            / Assinatura e carimbo do contratante

CARLA JOSIANE 
TERRES:81818076004

Assinado de forma digital por 
CARLA JOSIANE 
TERRES:81818076004 
Dados: 2021.08.29 22:37:14 -03'00'

BERTOLDO SILVA 
COSTA:41681541904

Assinado de forma digital por BERTOLDO SILVA COSTA:41681541904 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, 
ou=(EM BRANCO), ou=10909663000187, cn=BERTOLDO SILVA COSTA:41681541904 
Dados: 2021.09.15 09:40:40 -03'00'



Serviço Público Federal
Conselho Federal de Biologia

Conselho Regional de Biologia da 7ª Região
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 170 - 13º andar

Centro - Curitiba / Paraná - Brasil
CEP: 80020-090 - Fone (41) 3079-0077

crbio07@crbio07.gov.br

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART N°:07-2621/21

CONTRATADO

Nome:ELVIS ALMEIDA PEREIRA SILVA Registro CRBio:98784/RS

CPF:10423771620 Tel:88201625

E-Mail:elvisaps@hotmail.com

Endereço:R JUDITH POMPEI, 646

Cidade:MURIAE Bairro:JOAO XXIII

CEP:36883-223 UF:MG

CONTRATANTE

Nome:MPB SANEAMENTO ltda

Registro Profissional: CPF/CGC/CNPJ:78.221.066/0001-07

Endereço:R FELIPE SCHMIDT, 649, 13Aº ANDAR

Cidade:FLORIANOPOLIS Bairro:CENTRO

CEP:88010-001 UF:SC

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - 1.2

Identificação:HERPETOFAUNA - EIA e RIMA para a Obra do Contorno Norte de Curitiba

Município: Colombo Município da sede: Colombo UF:PR

Forma de participação: Equipe Perfil da equipe: Biólogos

Área do conhecimento: Zoologia Campo de atuação: Meio ambiente

Descrição sumária da atividade:Coleta de dados secundários e primários da herpetofauna com utilização dos métodos de transecções de busca ativa, 
busca em sítios reprodutivos e armadilhas de interceptação e queda nas áreas de influência das obras do Contorno Norte de Curitiba (CNC).

Valor: R$ 6000,00

Início: 22 / 09 / 2021

Total de horas: 300

Término:

ASSINATURAS Para verificar a 
autenticidade desta

ART acesse o 
CRBio07-24 horas

Online em nosso site e 
depois o serviço 

Conferência de ART
Protocolo Nº35401

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data:       /            /

Assinatura do profissional

Data:       /            /

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por distrato

Data:       /            / Assinatura do Profissional

Data:       /            / Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente 
ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos 

Data:       /            / Assinatura do Profissional

Data:       /            / Assinatura e carimbo do contratante

Data:   /     /

Assssssiniininanainananainainainaiininainanananainainiinininnanaiinniinninniinininiinnaininnninannnnnnnn tura do profissional

BERTOLDO SILVA 
COSTA:41681541904

Assinado de forma digital por BERTOLDO SILVA COSTA:41681541904 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, 
ou=(EM BRANCO), ou=10909663000187, cn=BERTOLDO SILVA COSTA:41681541904 
Dados: 2021.09.15 09:41:45 -03'00'



Serviço Público Federal
Conselho Federal de Biologia

Conselho Regional de Biologia da 7ª Região
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 170 - 13º andar

Centro - Curitiba / Paraná - Brasil
CEP: 80020-090 - Fone (41) 3079-0077

crbio07@crbio07.gov.br

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART N°:07-2554/21

CONTRATADO

Nome:LETICIA VANESSA GRAF Registro CRBio:45039/07-D

CPF:03331716910 Tel:991149139

E-Mail:leticiagraf@yahoo.com.br

Endereço:R. FLORINDO GUSSO 201 SOBRADO 71

Cidade:CURITIBA Bairro:PILARZINHO

CEP:82110-120 UF:PR

CONTRATANTE

Nome:MPB SANEAMENTO ltda

Registro Profissional: CPF/CGC/CNPJ:78.221.066/0001-07

Endereço:R FELIPE SCHMIDT, 649, 13Aº ANDAR

Cidade:FLORIANOPOLIS Bairro:CENTRO

CEP:88010-001 UF:SC

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - 1.2

Identificação:Estudo e Relatório de Impacto Ambiental para a Obra do Contorno Norte de Curitiba

Município: Colombo Município da sede: Florianópolis UF:Santa
Catarina

Forma de participação: Equipe Perfil da equipe: Biólogos

Área do conhecimento: Zoologia Campo de atuação: Meio ambiente

Descrição sumária da atividade:Coleta de dados secundários e primários de abelhas nativas nas áreas de influência das obras do Contorno Norte de 
Curitiba (CNC)

Valor: R$ 8000,00

Início: 21 / 08 / 2021

Total de horas: 400

Término:

ASSINATURAS Para verificar a 
autenticidade desta

ART acesse o 
CRBio07-24 horas

Online em nosso site e 
depois o serviço 

Conferência de ART
Protocolo Nº35330

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data:       /            /

Assinatura do profissional

Data:       /            /

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por distrato

Data:       /            / Assinatura do Profissional

Data:       /            / Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente 
ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos 

Data:       /            / Assinatura do Profissional

Data:       /            / Assinatura e carimbo do contratante

BERTOLDO SILVA COSTA:41681541904
Assinado de forma digital por BERTOLDO SILVA COSTA:41681541904 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM 
BRANCO), ou=10909663000187, cn=BERTOLDO SILVA COSTA:41681541904 
Dados: 2021.09.15 09:41:12 -03'00'



Serviço Público Federal
Conselho Federal de Biologia

Conselho Regional de Biologia da 7ª Região
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 170 - 13º andar

Centro - Curitiba / Paraná - Brasil
CEP: 80020-090 - Fone (41) 3079-0077

crbio07@crbio07.gov.br

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART N°:07-2497/21

CONTRATADO

Nome:PAULO TOMASI SARTI Registro CRBio:53939/RS

CPF:81161018034 Tel:91642242

E-Mail:paulo.tomasi@gmail.com

Endereço:RUA ANANIAS GUSTAVO DO NASCIMENTO, 508

Cidade:GAROPABA Bairro:CENTRO

CEP:88495-000 UF:SC

CONTRATANTE

Nome:MPB SANEAMENTO ltda

Registro Profissional: CPF/CGC/CNPJ:78.221.066/0001-07

Endereço:R FELIPE SCHMIDT, 649, 13Aº ANDAR

Cidade:FLORIANOPOLIS Bairro:CENTRO

CEP:88010-001 UF:SC

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - 1.2

Identificação:MASTOFAUNA - EIA/RIMA PARA A OBRA DO CONTORNO NORTE DE CURITIBA

Município: Colombo Município da sede: Colombo UF:PR

Forma de participação: Equipe Perfil da equipe: Biólogos

Área do conhecimento: Zoologia Campo de atuação: Meio ambiente

Descrição sumária da atividade:COLETA DE DADOS SECUNDÁRIOS E PRIMÁRIOS DA MASTOFAUNA COM UTILIZAÇÃO DOS MÉTODOS DE 
TRANSECÇÕES DE BUSCA ATIVA, ARMADILHAS FOTOGRÁFICAS, ARMADILHAS DE CONTENÇÃO E CAPTURA E DE INTERCEPTAÇÃO E 
QUEDA, BUSCA POR ABRIGOS E REGISTRO DE QUIRÓPTEROS COM DETECTOR DE ULTRASSOM NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DAS OBRAS 
DO CONTORNO NORTE DE CURITIBA (CNC).

Valor: R$ 10000,00

Início: 12 / 07 / 2021

Total de horas: 400

Término:

ASSINATURAS Para verificar a 
autenticidade desta

ART acesse o 
CRBio07-24 horas

Online em nosso site e 
depois o serviço 

Conferência de ART
Protocolo Nº35246

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data:       /            /

Assinatura do profissional

Data:       /            /

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por distrato

Data:       /            / Assinatura do Profissional

Data:       /            / Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente 
ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos 

Data:       /            / Assinatura do Profissional

Data:       /            / Assinatura e carimbo do contratante

BERTOLDO SILVA 
COSTA:41681541904

Assinado de forma digital por BERTOLDO SILVA COSTA:41681541904 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB 
e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=10909663000187, cn=BERTOLDO SILVA 
COSTA:41681541904 
Dados: 2021.09.15 09:42:47 -03'00'
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Serviço Público Federal  
Conselho Federal de Biologia  

Conselho Regional de Biologia da 7ª Região  
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 170 - 13º andar  

Centro - Curitiba / Paraná - Brasil  
CEP: 80020-090 - Fone (41) 3079-0077  

crbio07@crbio07.gov.br 
 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART  N°:07-2498/21   
          

 CONTRATADO     
        

Nome:SAULO ANTONINI JUPPEN     Registro CRBio:58099/RS   
          

CPF:94691720006     Tel:92568392     
          

E-Mail:saulojuppen@gmail.com          
         

Endereço:AV. DR. BRUNO DE ANDRADE 2500 AP. 302     
          

Cidade:MONTENEGRO     Bairro:SAO PAULO     
          

CEP:92519-530     UF:RS     
          

 CONTRATANTE     
          

Nome:MPB SANEAMENTO ltda          
        

Registro Profissional:     CPF/CGC/CNPJ:78.221.066/0001-07   
          

Endereço:R FELIPE SCHMIDT, 649, 13Aº ANDAR          
          

Cidade:FLORIANOPOLIS     Bairro:CENTRO     
          

CEP:88010-001     UF:SC     
          

Site:          
        

 DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL     
          

Natureza: Prestação de Serviços - 1.2          
       

Identificação:HERPETOFAUNA - EIA/RIMA PARA A OBRA DO CONTORNO NORTE DE CURITIBA     
      

Município: Colombo   Município da sede: Florianópolis  UF:PR 
        

Forma de participação: Equipe   Perfil da equipe: Biólogos     
      

Área do conhecimento: Ecologia   Campo de atuação: Meio ambiente     
Descrição sumária da atividade:COLETA DE DADOS SECUNDÁRIOS E PRIMÁRIOS DA HERPETOFAUNA COM UTILIZAÇÃO DOS MÉTODOS 
DE TRANSECÇÕES DE BUSCA ATIVA, BUSCA EM SÍTIOS REPRODUTIVOS E ARMADILHAS DE INTERCEPTAÇÃO E QUEDA NAS ÁREAS 
DE INFLUÊNCIA DAS OBRAS DO CONTORNO NORTE DE CURITIBA (CNC).  
Valor: R$ 10000,00      Total de horas: 400     

 

            
 

Início: 12 / 07 / 2021      Término:     
 

          
 

    ASSINATURAS    Para verificar a 
 

          

 
autenticidade desta  

   Declaro serem verdadeiras as informações acima   
 

      ART acesse o  

           
 

 Data: 13/  08/ 21    Data: / /  CRBio07-24 horas 
 

           Online em nosso site e 
 

 
Assinatura do profissional 

   
Assinatura e carimbo do contratante 

 depois o serviço 
 

     Conferência de ART 
 

           Protocolo Nº35262 
 

               
Solicitação de baixa por distrato 

 
 
 

Data: / / Assinatura do Profissional 

  
Solicitação de baixa por conclusão 

 
Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente 
ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos 

 
 
      Data: / / Assinatura do Profissional 

 

 Data: / / Assinatura e carimbo do contratante    
 

     

 

Data: / / Assinatura e carimbo do contratante  

     
  

BERTOLDO SILVA 
COSTA:41681541904

Assinado de forma digital por BERTOLDO SILVA COSTA:41681541904 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, 
ou=(EM BRANCO), ou=10909663000187, cn=BERTOLDO SILVA COSTA:41681541904 
Dados: 2021.09.15 09:43:16 -03'00'



Serviço Público Federal
Conselho Federal de Biologia

Conselho Regional de Biologia da 7ª Região
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 170 - 13º andar

Centro - Curitiba / Paraná - Brasil
CEP: 80020-090 - Fone (41) 3079-0077

crbio07@crbio07.gov.br

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART N°:07-1937/21

CONTRATADO

Nome:TOMAS FLECK Registro CRBio:34481/RS

CPF:96109130087 Tel:005135908628

E-Mail:tofleck@gmail.com

Endereço:ESTRADASPG 04, 1685 CAIXA POSTA 05

Cidade:SAPIRANGA Bairro:ALTO FERRAZ

CEP:93800-000 UF:RS

CONTRATANTE

Nome:MPB SANEAMENTO ltda

Registro Profissional: CPF/CGC/CNPJ:78.221.066/0001-07

Endereço:R FELIPE SCHMIDT, 649, 13Aº ANDAR

Cidade:FLORIANOPOLIS Bairro:CENTRO

CEP:88010-001 UF:SC

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - 1.2

Identificação:ICTIOFAUNA E ENTOMOFAUNA  - EIA/RIMA PARA A OBRA DO CONTORNO NORTE DE CURITIBA

Município: Colombo Município da sede: 0 UF:PR

Forma de participação: Equipe Perfil da equipe: Biológos

Área do conhecimento: Zoologia Campo de atuação: Meio ambiente

Descrição sumária da atividade:COLETA DE DADOS SECUNDÁRIOS E PRIMÁRIOS DA ICTIOFAUNA, COM UTILIZAÇÃO DOS MÉTODOS DEREDES 
DE EMALHAR, TARRAFA E PUÇÁ, E COLETA DE ABELHAS NATIVAS (HYMENOPTERA), COM REDE ENTOMOLÓGICA, NAS ÁREAS DE 
INFLUÊNCIA DAS OBRAS DO CONTORNO NORTE DE CURITIBA (CNC).

Valor: R$ 12000,00

Início: 08 / 07 / 2021

Total de horas: 400

Término:

ASSINATURAS Para verificar a 
autenticidade desta 

ART acesse o 
CRBio07-24 horas

Online em nosso site e 
depois o serviço 

Conferência de ART
Protocolo Nº34578

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data: / /

Assinatura do profissional

Data:       /            /

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por distrato

Data:       / / Assinatura do Profissional

Data:       / / Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente 
ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos 

Data:       /            / Assinatura do Profissional

Data:       /            / Assinatura e carimbo do contratante

BERTOLDO SILVA 
COSTA:41681541904

Assinado de forma digital por BERTOLDO SILVA COSTA:41681541904 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM 
BRANCO), ou=10909663000187, cn=BERTOLDO SILVA COSTA:41681541904 
Dados: 2021.09.15 09:43:45 -03'00'



 
 

BERTOLDO SILVA 
COSTA:41681541904

Assinado de forma digital por BERTOLDO SILVA COSTA:41681541904 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, 
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=10909663000187, 
cn=BERTOLDO SILVA COSTA:41681541904 
Dados: 2022.01.03 11:42:37 -03'00'



423

11. GLOSSÁRIO

A

Abiótico – lugar ou processo caracterizado pela ausência de vida.
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Abrangência - Informa a espacialidade ou dimensão da interferência provocada.
ADA – Área diretamente afetada.
Adjacente – Situado junto a outro, próximo, vizinho.
Afloramento – exposição em superfície, de rocha ou mineral, bem como, qualquer exposição acessível a observação
humana, tais como: corte de estradas, túneis, galerias subterrâneas, poços etc.
Afluente – denominação aplicada a qualquer curso d’água, cujo volume ou descarga contribui para aumentar outro, no
qual desemboca.
Água potável – Águas cujos parâmetros atendam aos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que aprova
normas e padrões de potabilidade da água destinada ao consumo humano.
Alta Subtropical – Qualquer uma das áreas de alta pressão atmosférica (anticiclone) semipermanentes situadas
aproximadamente a 30º de latitude (em ambos os hemisférios) sobre os maiores oceanos. Nesse trabalho é a Alta do
Atlântico Sul, também chamado de Anticiclone de Santa Helena.
Ambiente – todos os fatores (vivos e não-vivos) que de fato afetam um organismo ou população determinados, em
qualquer ponto do ciclo de vida. Também é referido algumas vezes para denotar um certo conjunto de circustâncias que
cercam uma ocorrência particular (por exemplo, ambiente de depósitos).
Amostra – retirada de pequenas partes (amostras) para representar as propriedades de um conjunto ou do todo.
Amostragem – operação que consiste em extrair amostras de solo, rocha, ar ou água de um local para análise
individual.
Antrópico – relativo à ação do ser humano no meio ambiente. Um dos setores do meio ambiente, o meio antrópico,
compreende os fatores sociais, econômicos e culturais.
Antropização – Transformação que exerce o ser humano tanto sobre o meio ambiente, como sobre o biótopo ou a
biomassa.
Antropizada – É a transformação que exerce o ser humano tanto sobre o meio ambiente, como sobre o biótopo ou
a biomassa.
Aquicultura – Atividade destinada à criação de seres vivos aquáticos (peixes, crustáceos, algas etc.), com o objetivo de
aumentar a produtividade dos ambientes em que vivem.
Aquífero – unidade geológica correspondente a formação porosa (camada ou estrato) de rocha permeável, areia ou
cascalho, capaz de armazenar e fornecer quantidades significativas de água.
Arborícola – Descreve animais cuja vida se dá principalmente nas árvores.
Arcabouço – Esqueleto / Madeiramento de uma construção, armação / Esboço, delineamento inicial.
Área de Drenagem - Área de uma bacia hidrográfica, ou área contribuinte, na qual o escoamento das águas contribui
para dada seção.
Área de Estudo – É aquela real e/ou potencialmente ameaçada pelos possíveis impactos decorrentes de alterações
ocorridas devido à instalação e operação do empreendimento.
Área de Intervenção – é o conjunto das áreas onde serão introduzidos, temporária ou permanentemente, as
intervenções ambientais que compõem cada uma das atividades transformadoras previstas e a infraestrutura por elas
demandadas.
Área de Influência – é o conjunto de áreas que sofrerão impactos diretos e indiretos decorrentes da manifestação de
atividades transformadoras existentes e previstas, sobre as quais desenvolverão os estudos. Existem três categorias de
subáreas de influência: a) área de intervenção; b) Área de Influência Direta e c) Área de Influência Indireta.
Área de Influência Direta (AID) – consiste no conjunto das áreas que, por suas características, são potencialmente
aptas a sofrer impactos diretos da implantação e da operação de atividades transformadoras, ou seja, impactos
oriundos de fenômenos diretamente decorrentes de alterações ambientais que venham a suceder.
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Área de Influência Indireta – consiste no conjunto das áreas basicamente limítrofes à Área de Influência Direta, que
são potencialmente aptas a sofrer impactos provenientes de fenômenos secundários, ou seja, não decorrentes
diretamente de alterações ambientais, mas derivados de fenômenos primários.
Área de Preservação Permanente – área protegida nos termos dos arts 2º e 3º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de
1965 (Código Florestal), coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas.
Área de Proteção Ambiental – (APA) Unidade de conservação de uso sustentável, estabelecida pela Lei Federal n.º
6902/81, que outorga ao Poder Executivo, nos casos de relevante interesse público, o direito de declarar determinadas
áreas do território nacional como de interesse ambiental. “A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa,
com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos e culturais especialmente
importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a
diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais”
(SNUC).
Área protegida – corresponde à unidade de conservação que constitui espaço territorial, incluindo as águas
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de
conservação e limites definidos, sob regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de
proteção.
Areia – sedimento clástico não consolidado, composto essencialmente de grãos de quartzo de tamanho que varia entre
0,06 e 2 mm.
Assoreamento – processo de elevação de uma superfície por deposição de sedimentos. Acúmulo de areia ou de terra
causada por enchentes ou construções.
Aterro – Acúmulo de terras removidas para nivelar ou altear um terreno complexo hoteleiro: conjunto de hotéis.
Avaliação Ambiental – expressão utilizada com o mesmo significado da avaliação de impacto ambiental, em
decorrência de terminologia adotada por algumas agências internacionais de cooperação técnica e econômica,
correspondendo, às vezes, a um conceito amplo que inclui outras formas de avaliação, como a análise de risco, a
auditoria ambiental e outros procedimentos de gestão ambiental.
Avaliação de Impacto Ambiental – (AIA) é um instrumento de política ambiental, formada por um conjunto de
procedimentos capaz de assegurar , desde o início do processo, que se faça um exame sistemático dos impactos
ambientais de uma ação proposta (projeto, programa, plano ou política) e de suas alternativas, e que os resultados
sejam apresentados de forma adequada ao público e aos responsáveis pela tomada de decisão, e por eles
considerados. Além disso, os procedimentos devem garantir adoção das medidas de proteção do meio ambiente
determinadas, no caso de decisão sobre a implantação do projeto.
Avifauna – conjunto de espécies de aves encontradas em uma determinada área.

B

Bacia hidrográfica – área de terra que forma a drenagem de um determinado corpo d’água e seus tributários, por
exemplo, um rio e limitada perifericamente pelos chamados divisores de águas.
Bacia sedimentar – entidade geológica que se refere ao conjunto de rochas sedimentares que guardam relação
geométrica e/ou histórica mútua, e cuja superfície atual não necessariamente se comporta como uma bacia de
sedimentação.
Biodiversidade – num contexto geral, é o somatório de formas de vida que habitam o planeta. Existem dois conceitos
para esta definição: 1) o conceito amplo afirma que é o total de organismos vivos existentes, sua variação genética e os
complexos ecológicos por eles habitados; a diversidade considerada abrange aquela dentro da espécie, entre espécies
e entre ecossistemas. 2) o conceito restrito afirma que é a multitude de bioformas, em todas as suas categorias
taxonômicas e ecológicas, que habitam a biosfera; a inclusão de fatores abióticos não é essencial para a formulação do
conceito, uma vez que o que importa é descrever um fenômeno natural, o qual não é dependente para sua visualização
da inclusão de fatores físicos e químicos do ambiente.
Bioma – amplo conjunto de ecossistemas terrestres caracterizados por tipos fisionômicos semelhantes de vegetação.
Os biomas que abrangem o estudo em questão, são os caracterizados abaixo, sendo que a divisão destes e mais; a
caatinga ou semi-árido, mata atlântica, mata de araucária e Pradarias, obedecem a critérios morfoclimáticos e
fitogeográficos, formando, portanto, os seis maiores biomas do Brasil:
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Biota – é o conjunto de organismo vivos, incluindo plantas, animais e microrganismos de uma determinada área ou
ecossistema.
Biótico – (a) Relativo ao bioma ou biota, ou seja, ao conjunto de seres animais e vegetais de uma região; (b) Referente
a organismos vivos ou produzidos por eles. Por exemplo: fatores ambientais criados pelas plantas ou microrganismos.
Bueiro – estrutura construída para a passagem da água sob a rodovia, variando de 0,5 m a 5 m. A seção pode ser
circular, retangular ou em forma de arco. Os pisos, as alas e testa formam normalmente uma unidade integrada.

C

Cambissolos – São solos constituídos por material mineral, com horizonte B. Devido à heterogeneidade do material de
origem, das formas de relevo e das condições climáticas, as características destes solos variam muito de um local para
outro.
Cambriano – É o período da era Paleozoica que está compreendido entre 542 milhões e 488 milhões de anos atrás,
aproximadamente.
Campanha – Período em que ocorrem os levantamentos de informações em campo.
Cárstico – Refere-Se Ao Relevo Formado Pela Dissolução Química Parcial Ou Total Das Rochas Da Região Formando
Feições Físicas Características Como As Cavernas E Dolinas.
Cenário – modelo científico que permite considerar elementos de um sistema, como se realmente funcionassem da
maneira descrita. Não testa as hipóteses, mas permite o exame dos possíveis resultados, caso as hipóteses sejam
verdadeiras.
Censo demográfico – Conjunto dos dados característicos dos habitantes de uma localidade ou país, para fins
estatísticos; recenseamento.
Clima – é a representatividade ou condições características da atmosfera em determinados locais do planeta. Refere-
se a condições médias ou esperadas ao longo de períodos de tempo. Condições meteorológicas se referem a
determinadas condições em um certo local e tempo.
Cobertura vegetal – expressão usada no mapeamento de dados ambientais para designar tipos ou formas de
vegetação, natural ou plantada, que recobrem uma certa área.
COMEC – Coordenação da região metropolitana de Curitiba.
Coliformes Fecais – São microrganismos que aparecem exclusivamente no trato intestinal de animais de sangue
quente. Sua identificação na água permite afirmar que houve presença de matéria fecal, traduzindo-se como "risco
potencial" para encontro nas águas dos agentes biológicos, ou seja, as bactérias, vírus, protozoários e vermes.
Colina – Pequena elevação de terra, mais baixa que uma montanha.
Colúvio – material sedimentar mobilizado pela ação gravitacional.
Compensação Ambiental – A compensação ambiental é um instrumento de política pública que, intervindo junto aos
agentes econômicos, proporciona a incorporação dos custos sociais e ambientais da degradação gerada por
determinados empreendimentos, em seus custos globais.
Compilação – processo de elaboração de um novo documento cartográfico tendo por base a análise dados alfa-
numéricos e/ou outras cartas visando a adaptação a uma escala única.
Comunidades (Biol.) – Conjunto de todos os indivíduos de todas as espécies da fauna e flora de uma região.
Comunidades Tradicionais – são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem
formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e
transmitidos pela tradição.
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente.
Condições de ocupação – refere-se a condições tais como, as atividades e empreendimentos que se assentam ou se
implantam sobre um determinado território, estabelecendo interferências e intervenções sobre os elementos físicos e
bióticos, definindo formas de manejo adequadas ou inadequadas à conservação dos recursos naturais.
Conservação – ajuste das necessidades, de forma a minimizar o uso, equilibrado e auto-sustentado, de um
determinado recurso; manutenção do equilíbrio natural biológico através de técnicas adequadas de manejo. A
conservação é diferente de preservação, porque implica interferência do homem para assegurar a sobrevivência de
ecossistemas ou espécies.
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Contaminação – presença de matérias indesejáveis que tornam alguma coisa imprópria para determinado uso.
Corpo d’água – É qualquer acumulação significativa de água, usualmente cobrindo a Terra ou outro planeta.
Corredor Ecológico – Faixa de vegetação que liga grandes fragmentos florestais ou unidades de
conservação separados pela atividade humana (estradas, agricultura, clareiras abertas pela atividade madeireira, etc.),
proporcionando à fauna o livre trânsito entre as áreas protegidas e, consequentemente, a troca genética entre as
espécies.
Cortes – segmentos de rodovia, em que a implantação requer a escavação do terreno natural, ao longo do eixo e no
interior dos limites das seções do projeto (“off-sets”) que definem o corpo estradal.
CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Curso d’água – É qualquer corpo de água fluente, como rios, córregos, riachos, regatos, ribeiros.

D

Dados primários – São aqueles que ainda não foram antes coletados. Eles são pesquisados com o objetivo de atender
às necessidades específicas da pesquisa em andamento.
Dados secundários – São aqueles que já foram coletados, tabulados, ordenados e, às vezes, até analisados, com
outros propósitos de atender às necessidades da pesquisa em andamento.
DATASUS – Banco de dados do Sistema Único de Saúde.
DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio, é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica por
decomposição microbiana aeróbia para uma forma inorgânica estável.
Decibel (dB) – O som mais fraco que um ouvido humano saudável pode detectar é de 20 milionésimos de um Pascal
(ou 20 milhão de vezes mais alto. Assim, se necessário medir o som e bastante grandes. Para evitar isto, foi criada a
escala deciBel (dB). Essa usa o limiar da audição de 20µPa como o seu ponto de partida ou. Isto que se multiplica por
10 a pressão sonora em Desta forma, a escala dB comprime os milhões de unidades de uma escala em apenas 120 dB
de outra escala.
Declividade – inclinação do terreno em relação ao plano do horizonte que pode ser expressa em percentual (%) ou
graus (º).
Decreto – Determinação escrita, emanada do chefe do Estado, do poder executivo ou de qualquer autoridade soberana.
Degradação ambiental – (1) Prejuízos causados ao meio ambiente, geralmente resultante de ações do homem sobre a
natureza. Um exemplo é a substituição da vegetação nativa por pastos. (2) Termo usado para qualificar os processos
resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais
como a qualidade ou a capacidade produtiva dos recursos ambientais.
Degradação da Qualidade Ambiental – alteração adversa das características do meio ambiente, resultante de
atividades humanas; extração, destruição ou supressão de todos ou da maior parte dos elementos de um determinado
ambiente. O mesmo que devastação ambiental.
Densidade Demográfica - O quociente entre a população total de uma determinada região (cidade, estado, país etc.) e
a sua superfície.
Desmatamento – corte e remoção de toda vegetação de qualquer densidade.
Dique – Intromissão de magma em forma alongada através das camadas da crosta terrestre.
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
DQO – Demanda Química de Oxigênio, é a quantidade de oxigênio necessária para oxidação da matéria orgânica de
uma amostra por meio de um agente químico, como o dicromato de potássio.
Drenagem – remoção natural ou artificial de água superficial ou subterrânea de uma área determinada; feição linear
negativa, produzida por água de escorrência, que modela a topografia de uma região.

E

Ecologia – Ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si e com o ambiente físico.
Ecossistema – comunidade de espécies vegetais, animais e microrganismos de um habitat que, em conjunto com os
elementos abióticos do ambiente, interagem como um sistema estável e clímax. A funcionalidade do sistema opera
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através de cadeias alimentares, que são ciclos biológicos de reciclagem da matéria viva, em que espécies dependem
de outras espécies para completar seu ciclo biológico. No estádio clímax, as cadeias biológicas configuram uma rota
circular.
Ecossistemas – Conjunto integrado de fatores físicos, químicos e bióticos, que caracterizam um determinado lugar,
estendendo-se por um determinado espaço de dimensões variáveis.
Educação ambiental – processo de aprendizagem e comunicação de problemas relacionados à interação dos homens
com seu ambiente natural. É o instrumento de formação de uma consciência, através do conhecimento e da reflexão
sobre a realidade ambiental.
Efluente – Nome dado a qualquer líquido que flua de um sistema de coleta ou transporte de águas utilizadas pela ação
humana. Os efluentes são comumente mais ricos em matéria orgânica e inorgânica que os líquidos naturais dos
ecossistemas.
Embasamento – Escudo constituído pelas rochas que afloram desde o começo da formação da crosta terrestre. As
rochas que constituem o escudo brasileiro são o granito e o gnaisse, principalmente.
Empreendimento – é definido como toda e qualquer ação física, pública ou privada que, com objetivos sociais ou
econômicos específicos, cause intervenções sobre o território, envolvendo determinadas condições de ocupação e
manejo dos recursos naturais e alteração sobre as peculiaridades ambientais.
Emigração – Deixar provisória ou permanentemente um país para residir em outro.
Endêmica – (a) Espécie nativa, restrita a uma determinada área geográfica. (b) Característica da espécie que tem sua
ocorrência limitada a um único local ou região.
Entorno – área que circunscreve um território, o qual tem limites estabelecidos, por constituir espaço ambiental ou por
apresentar homogeneidade de funções.
Entroncamento – Ponto onde se encontram duas ou mais coisas.
Enxurrada – Grande quantidade de água que corre com violência, resultante de chuvas abundantes.
Erosão – desgaste do solo, ocasionado por diversos fatores, tais como: água corrente, geleiras, ventos e vagas.
Escala – (cartografia) relação existente entre as dimensões dos elementos representados em um mapa e as
correspondentes dimensões na natureza.
Escoamento Superficial – Parcela da água da chuva que não infiltra no solo e escoa pela superfície de uma
determinada área.
Escudo – área de exposição de rochas do embasamento cristalino em regiões cratônicas, comumente com superfície
convexa.
Esquadria – Qualquer tipo de caixilho usado numa obra, como portas, janelas etc. Seus lados devem formar esquadro,
mas empresa-se essa designação mesmo com outras formas.
Estiagem – O mesmo que seca, fenômeno climático causado pela insuficiência de chuva numa determinada região por
um período de tempo muito grande.
Estudo de Impacto Ambiental – (EIA) é um dos elementos do processo de avaliação de impacto ambiental. Processo
sistemático que busca identificar e interpretar, bem como prevenir, previamente, as consequências ou efeitos que
determinados empreendimento possam causar para o ambiente biogeofísico, à saúde, aos efeitos sócioeconômicos e
bem-estar antrópicos.
Estudos Ambientais – são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização,
instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da
licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar,
diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco.
Etnográfico – É o termo que os antropólogos dão às monografias descritivo-interpretativas sobre as formas de vida de
povos primitivos, seus usos, costumes, valores e mitos.
Evapotranspiração – Perda de água do solo por evaporação e perda de água da planta por transpiração, quando
ocorrem de forma simultânea e são igualmente mensuradas.
Extrativismo – Atividade econômica que tem por objetivo coletar elementos da natureza.
Extrato – camada de vegetação que constitui o habitat de determinadas espécies.
Exutório – Ponto de um curso d’água onde se dá todo o escoamento superficial gerado no interior de uma bacia
hidrográfica onde se localiza este curso.
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F

Faixa de Domínio – área de terra de propriedade pública onde se localiza a rodovia e limitada pelas cercas laterais que
separam a rodovia dos imóveis marginais particulares.
Falha – (Geologia) fratura ou cisalhamento em blocos de rochas que se deslocaram um em relação ao outro, ao longo
dos planos.
Família (Biol.) – É uma categoria da classificação sistemática que fica entre o gênero e a ordem.
Fatores ambientais – são elementos ou componentes que exercem função específica ou influem diretamente no
funcionamento do sistema ambiental.
Fauna – Conjunto de animais que habitam determinada região.
Fauna Silvestre – Todos os animais que vivem livres em seu ambiente natural.
Flora – Conjunto de espécies vegetais (plantas, árvores, etc) de uma determinada região ou ecossistema específico.
Florística – Estudo da botânica e biogeografia que estuda a distribuição de espécies de plantas e a sua relação, em
diversas áreas geográficas.
Fitofisionomia – Conjunto de características de uma vegetação que se encontra em determinado lugar associado aos
fatores bióticos e abióticos.
Fotossíntese – Processo bioquímico que permite aos vegetais sintetizar substâncias orgânicas complexas e de alto
conteúdo energético, a partir de substâncias minerais simples e de baixo conteúdo energético. Para isso, se utilizam
energia solar que captam nas moléculas de clorofila. Neste processo, a planta consome gás carbônico (CO2) e água,
liberando oxigênio (O2) para a atmosfera. É o processo pelo qual as plantas utilizam a luz solar como fonte de energia
para formar substâncias nutritivas.
Fragmentação – Processo de perturbação ambiental que transforma um habitat antes contínuo em fragmentos isolados.
Os fragmentos geralmente estão circundados por ambiente antrópico, isto é, ocupado ou modificado pelo homem.
FUNAI – Fundação Nacional do Índio.

G

Geologia – Ciência que estuda a estrutura da crosta terrestre em todos os seus aspectos, seu modelado externo e as
diferentes fases da história física da Terra.
Geomorfologia – Ciência que estuda as formas de relevo, tendo em vista a origem, estrutura, natureza das rochas, o
clima da região e as diferentes forças endógenas e exógenas que, de modo geral, entram como fatores construtores e
destruidores do relevo terrestre.
Georreferenciamento - De uma imagem ou um mapa ou qualquer outra forma de informação geográfica, é tornar suas
coordenadas conhecidas num dado sistema de referência. Este processo inicia-se com a obtenção das coordenadas
(pertencentes ao sistema no qual se pretende georreferenciar) de pontos da imagem ou do mapa a serem
georreferenciados, conhecidos como pontos de controle.
Gleba – (1) Parte de terra. (2) Terreno de cultura, torrão.
Gnaisse – Rocha cristalofiliana com os mesmos elementos do granito: quartzo, feldspato e mica, porém orientados em
camadas (xistosidade).
Gestão ambiental – condução, direção, proteção da biodiversidade, controle do uso de recursos naturais, através de
determinados instrumentos, que incluem regulamentos e normatização, investimentos públicos e financiamentos,
requisitos interinstitucionais e jurídicos. Este conceito tem evoluído para uma perspectiva de gestão compartilhada pelos
diferentes agentes envolvidos e articulados em seus diferentes papéis, a partir da perspectiva de que a
responsabilidade pela conservação ambiental é de toda a sociedade e não apenas do governo, e baseada na busca de
uma postura pró-ativa de todos os atores envolvidos.
Gramíneas – Família de plantas que se caracterizam em geral como ervas monocotiledôneas de pequeno porte, com
caule em geral oco e articulado por nós sólidos, raramente ramificado e mais ou menos lenhoso, folhas lineares,
sésseis, com lígula e bainha enrolada em redor do caule, raízes geralmente fasciculares e flores na maioria das
espécies, cachos e partículas simples ou compostas por espiguetas.
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Granito – Rocha eruptiva composta de três minerais essenciais: quartzo, feldspato e mica. Possui textura granular
identificável a olho nu.

H

Habitat – ambiente que oferece um conjunto de condições favoráveis para o desenvolvimento, a sobrevivência e a
reprodução de determinados organismos.
Herpetofauna – Conjunto de todas as espécies de anfíbios e répteis de uma região.
Hidrografia – Conjunto das águas correntes ou estáveis de uma região, é a descrição das condições físicas dos corpos
d’água superficiais.
Horizonte A, B, E – Diferenciação de cor, de textura e de composição química das diversas camadas que compõe o
solo.

I

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano.
IDS – Indicadores de Desenvolvimento Sustentável.
Imigração – É a chegada de uma população em novo local, ou em um novo país, para aí se fixar
Impacto Ambiental – é a estimativa ou o julgamento do significado e do valor de qualquer alteração das propriedades
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as
atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos
recursos ambientais.
Incorporação (I) – Admissão de material radioativo no corpo humano, por ingestão, inalação ou penetração através da
pele ou de ferimentos.
INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Indicador – são variáveis perfeitamente identificáveis, utilizadas para caracterizar (quantificar ou qualificar) os objetivos,
metas ou resultados.
Infiltração – Capacidade de penetração da água das chuvas, devendo:se considerar dois aspectos: permeabilidade de
origem (areia) e permeabilidade adquirida (produzida pela fraturação e juntas de estratificação).
Infraestrutura – Conjunto de elementos que suportam uma estrutura de construção civil; conjunto de elementos que
possibilitam a produção de bens e serviços de uma sociedade.
Íngremes – Muito inclinado.
Inserção – Ato de inserir.
IN SITU – Locução latina que significa “no lugar”, no local, no campo.
Insolação – Radiação solar que chega à superfície terrestre.
Insumo – São todos os bens e serviços necessários para produção de outro bem ou serviço.
Intemperismo – processos físicos, químicos e biológicos que atacam a rocha ou sedimentos proporcionando sua
decomposição.
Inversão térmica – É um fenômeno natural que ocorre devido ao rápido aquecimento e resfriamento da superfície em
alguns locais e é agravado nos grandes centros urbanos devido à presença de poluentes.
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
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J

Jazida – área indicada para a obtenção de solos ou rocha a empregar na execução das camadas do pavimento.
Jusante – ponto ou área situada abaixo do local considerado, referido a uma corrente fluvial. Na direção da foz.

L

Latitude – Distância linear ou angular medida ao norte ou ao sul do equador, em uma esfera ou esferóide.
Lençol freático – Os lençóis freáticos são lençóis subterrâneos de água. Estes lençóis são alimentados pelas águas
doces das chuvas e podem ter proporções enormes.
Licença Ambiental – ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições, restrições e
medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar,
instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.
Licença de Instalação – (LI) autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações
constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais
condicionantes, da qual constituem motivo determinante.
Licença de Operação – (LO) autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo
cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes
determinados para a operação.
Licença Prévia – (LP) concedida na frase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua
localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a
serem atendidos nas próximas fases de sua implementação.
Licenciamento Ambiental – 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.
Lindeira – Que está na divisa, confrontante.
Litologia – Estudo científico de origem das rochas e suas transformações.
Lixiviação – Processo que sofrem as rochas e solos, ao serem lavados pela água das chuvas. Nas regiões
intertropicais, de clima úmido, os solos tornam-se estéreis com poucos anos de uso, devido, em grande parte, aos
efeitos da lixiviação.
Longitude – Ângulo entre o plano que contém o eixo da Terra, e que define o meridiano de origem das longitudes
(meridiano de Greenwich), e o plano que contém o eixo da Terra e o meridiano do lugar do observador, contado de 0 a
180 graus, para oeste e para leste.
Loteamento – (1) Divisão da terra por lotes, normalmente destinados à urbanização; (2) Nome dado ao projeto da
divisão de terras.

M

Magmatismo – Conjunto de fenômenos relacionados com a formação, a cristalização e a deslocação dos magmas.
Magnitude – Este atributo estabelece quantitativamente o grau de interferência do impacto, seja ele positivo ou
negativo.
Mananciais – (1) Qualquer corpo d’água, superficial ou subterrâneo, utilizado para abastecimento humano, animal ou
irrigação. Conceitua-se a fonte de abastecimento de água que pode ser, por exemplo, um rio, um lago, uma nascente
ou poço, proveniente do lençol freático ou do lençol profundo (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental). (2)
Qualquer extensão d´água, superficial ou subterrânea, utilizada para abastecimento humano, industrial, animal ou
irrigação.
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Manejo – aplicação de programa de utilização dos ecossistemas ou de espécies em teorias ecológicas sólidas, para
garantir que os valores intrínsecos das áreas naturais não sejam alterados; forma de interferência humana
frequentemente adotada para atenuar ou eliminar desequilíbrios num ecossistema.
Manutenção Rodoviária – atividades de rotina periódicas e urgentes para manter o pavimento, acostamentos, taludes,
dispositivos de drenagem e todas as outras estruturas e instalações no limite da faixa de domínio, tão próxima quanto
possível das condições de construção ou de reabilitação. A manutenção inclui pequenos reparos e providências para
eliminação das causas dos defeitos e evita a repetição excessiva dos serviços de manutenção.
Manutenção Rotineira – é a operação de manutenção desenvolvida uma ou mais vezes por ano num trecho de uma
rodovia. A sua necessidade pode ser estimada ou planejada a intervalos regulares como, por exemplo, controle da
vegetação.
Mastofauna – Conjunto das espécies de mamíferos que vivem numa determinada região.
Mata Ciliar – É a designação dada à vegetação que ocorre nas margens de rios e mananciais.
Material Particulado em Suspensão – Material carreado pelo ar, composto de partículas sólidas e líquidas de
diâmetros que variam desde 20 micra até menos de 0,05 mícron. Podem ser identificados mais de vinte elementos
metálicos na fração inorgânica de poluentes particulados. A fração orgânica é mais complexa contendo um grande
número de hidrocarbonetos, ácidos, bases, fenóis e outros componentes.
Medidas Compensatórias – medidas tomadas pelos responsáveis pela execução de um projeto, destinadas a
compensar impactos ambientais negativos, notadamente alguns custos sociais que não podem ser evitados ou uso de
recursos ambientais não renováveis.
Medidas Mitigadoras – são aquelas destinadas prevenir impactos negativos ou reduzir sua magnitude. É preferível
usar a expressão “medida mitigadora” em vez de “medida corretiva”, uma vez que a maioria dos danos ao meio
ambiente, quando não pode ser evitada, pode apenas ser mitigada ou compensada.
Meio Ambiente – conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas.
Meio Biótico – Conjunto de todos os organismos vivos como plantas, animais e decompositores, que vivem num
ecossistema.
Mensuração – Medição.
Meridional – É uma qualificação que abrange tudo o que se refere a sul ou austral.
Mesorregião – "Área individualizada, em uma Unidade da Federação, que apresenta formas de organização do espaço
geográfico definidas pelas seguintes dimensões: o processo social, como determinante, o quadro natural, como
condicionante, e a rede de comunicação e de lugares, como elemento da articulação espacial."
Metamorfismo – Processo pelo qual uma rocha para equilibrar-se internamente, e com o meio em que se encontra,
ajusta-se, estruturalmente e/ou mineralogicamente, a condições de pressão e temperatura diferentes daquelas em que
foi formada, sem o desenvolvimento de uma fase de silicatos em fusão.
Microrregião – Parte das mesorregiões que apresenta especificidades, quanto à organização do espaço. [...] Essas
especificidades referem-se à estrutura de produção, agropecuária, industrial, extrativismo mineral ou pesca [...] A
estrutura da produção para identificação das microrregiões é considerada em sentido totalizante, constituindo-se pela
produção propriamente dita, distribuição, troca e consumo, incluindo atividades urbanas e rurais.
Migmatito – São rochas que se formam através do metamorfismo regional ocorrido em maciços graníticos, originando
uma rocha gnassóide mista, constituída de material magmático e sedimentar.
Migração – Toda movimentação (ou deslocamento) da população que ocorre de um lugar (de origem) para outro
(destino), e que implica uma mudança de residência habitual no caso das pessoas ou de habitat no caso das espécies
animais. Pode-se falar, portanto, de dois tipos de migração: a humana e a de animais.
Mitigação – processo que identifica ações para evitar, diminuir ou compensar impactos ambientais adversos previstos.
Mitigar – Tornar ou ficar mais suave ou menos intenso, geralmente o que é mau de sofrer. (2) Abrandar, atenuar,
suavizar.
Mobilidade Urbana – Conseguir se locomover com facilidade de casa para o trabalho, do trabalho para o lazer e para
qualquer outro lugar onde o cidadão tenha vontade ou necessidade de estar, independentemente do tipo de veículo
utilizado.
Montante – oposto à jusante. Direção oposta à corrente de um rio.
Morfoclimático – Referente às características morfológicas e climáticas de uma região.
Morfoescultura – modelado ou tipo de forma de relevo gerada sobre uma ou várias morfoestruturas.
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Morfoestrutura – grandes conjuntos do substrato geológico sobre os quais são esculpidas as formas de relevo. As
morfoestruturas são: plataformas ou crátons, bacias sedimentares e cadeias orogênicas.
Morfoestrutural – Estrutura do relevo.
Morfometria – extração de medidas quantitativas de formas do relevo.
Morro – Monte pouco elevado, cuja altitude é aproximadamente de 100 a 200 metros.
Movimentos de Massa – movimentação de uma grande quantidade de sedimentos ou solos.

N

Neossolos – São solos pouco evoluídos constituídos por material mineral, ou por material orgânico com menos de 20
cm de espessura, não apresentando qualquer tipo de horizonte B diagnóstico.

O

Ombrófila – Relativo à umidade.
Ong – Organização não-governamental. Expressão difundida a partir dos Estados Unidos para designar grupos de ação
independentes, sem vinculação com administração pública. Muito usado para designar as associações ambientalistas,
vem sofrendo críticas por parte de alguns setores do movimento ambiental, pelo sentido muito amplo, aplicável a
qualquer tipo de organização.
Ordem – É uma categoria da classificação sistemática que fica entre a Classe e a Família.
Oxigênio dissolvido – Conjunto de moléculas do gás oxigênio (O2) presentes em meio a um fluído.
Ozônio – gás formado pelo oxigênio na atmosfera; protege a superfície da Terra da radiação ultravioleta emitida pelo
sol.
Formado a grande altitude (cerca de 25 km da superfície terrestre) o gás ozônio é um escudo protetor à penetração da
radiação ultravioleta que, se atingir em grandes doses, é muito prejudicial aos seres vivos. A exposição direta as
radiações ultravioletas têm provocado a morte de enormes quantidades de seres do plâncton do Pólo Sul e afetado toda
a vida animal da região. São dois os problemas associados a camada de ozônio: a depressão da camada, isto é, a
redução de sua espessura, diminuindo seu poder de filtrar a luz solar, o que resulta no aumento da intensidade da
radiação ultravioleta em toda a terra; o buraco da camada de ozônio, que se forma anualmente na primavera sobre a
Antártida, permanecendo por dois ou três meses, provocado provavelmente pela concentração de poluentes trazidos
pelos ventos de grande circulação atmosférica. Já foi comprovado que gases como o CFC (clorofuocarbono ou freon,
propelene usados em aerosóis compressores de geladeira e como borbulhante) atacam e destroem a camada de
ozônio.

P

Padrões ambientais – estabelecem o nível ou grau de qualidade exigido pela legislação ambiental para parâmetros de
um determinado componente ambiental. Em sentido restrito, padrão é o nível ou grau de qualidade de um elemento
(substância, produto ou serviço) que é próprio ou adequado a um determinado propósito. Os padrões são estabelecidos
pelas autoridades como regra para medidas de quantidade, peso, extensão ou valor dos elementos. Na gestão
ambiental, são de uso corrente os padrões de qualidade ambiental e dos componentes do meio ambiente, bem como os
padrões de emissão de poluentes.
Partículas Totais em Suspensão (PTS) – partículas de material sólido ou líquido suspensas no ar, na forma de poeira,
neblina, aerossol, fuligem, entre outros, com diâmetro aerodinâmico equivalente de corte de 50 micrômetros;
Paleozóico – Era geológica cujo início ocorreu há 545 milhões de anos. Marca o começo da expansão da vida.
Parâmetros – significa o valor de qualquer das variáveis de um componente ambiental que lhe confira uma situação
qualitativa ou quantitativa. Valor ou quantidade que caracteriza ou descreve uma população estatística. Nos sistemas
ecológicos, medida ou estimativa quantificável do valor de um atributo de um componente do sistema.
Parcelamento do solo – qualquer forma de divisão de uma gleba em unidades autônomas, podendo ser classificada
em loteamento ou desmembramento, regulamentada por legislação específica.



433

Parques Nacionais, Estaduais ou Municipais – São superfícies consideráveis que contêm características naturais
únicas ou de relevante paisagem cênica, de importância nacional, estadual ou municipal. Tem como objetivo básico a
preservação de ecossistemas de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas
científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a
natureza e de turismo ecológico.
Particulados – partículas sólidas ou líquidas finamente divididas no ar ou em uma fonte de emissão. Incluem poeiras,
fumos, nevoeiros, aspersão e cerração.
Passivos ambientais – Prejuízos diretos ou risco ao patrimônio público, podendo afetar a segurança dos usuários e a
qualidade de vida das populações lindeiras e ainda prejudicar sua própria manutenção e funcionamento.
Pedologia – Ciência que estuda a origem e o desenvolvimento dos solos. Seu campo de estudo vai desde a superfície
do solo até a rocha decomposta.
Percolação – Movimento de penetração de água no solo e subsolo. Este movimento é geralmente lento e vai dar
origem ao lençol freático.
Permeabilidade – Propriedade das rochas e dos terrenos de se deixarem atravessar, facilmente, pela água de
infiltração.
pH – Representa a concentração de íons de hidrogênio em gramas/litro. Uma água pura (neutra) tem pH=7. Valores
abaixo de sete indicam uma solução ácida (pH<7) e valores acima indicam uma solução alcalina, como é o caso da
água do mar (pH em torno de 8).
PIB – Produto Interno Bruto.
Pioneira – Espécie que surge primeiro, colonizadora.
Plano de manejo – projeto que orienta o uso dos recursos naturais de uma área natural protegida, dentro de prática
conservacionista, respeitando sua capacidade de regeneração, de modo a não alterar sua característica; o plano de
manejo pode determinar a intangibilidade de áreas representativas de um ecossistema.
Plano Diretor – Instrumento de gestão contínua para a transformação positiva da cidade e seu território, cuja função é
estabelecer as diretrizes e pautas para a ação pública e privada, com o objetivo de garantir as funções sociais da
cidade.
Plataforma – faixa da rodovia que inclui pista de rolamento e acostamento.
Pluviometria – medida de precipitação pluvial em geral expressa em mm.
Poluente – genericamente, qualquer fator que tenha efeito danoso aos seres vivos ou a seu meio.
Poluição – degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: prejudiquem a
saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem
desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia
em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.
Poluidor – pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade
causadora de degradação ambiental.
Ponte – é uma estrutura, geralmente com um vão de 5 m ou mais – cabe ressaltar que na presente área de estudo a
menor extensão existente, corresponde à 30 m na BR-163 e 24 m na BR-230 – para permitir a transposição de um
curso d’água, ferrovia ou outra obstrução, seja ela natural ou artificial. Uma ponte é constituída de encontros, tabuleiro e,
às vezes, por muros de contenção e pilares.
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Portaria – Ato pelo qual as autoridades competentes determinam providências de caráter administrativo impõem
normas, definem situações funcionais, aplicam penas disciplinares e atos semelhantes.
Preservação – conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visam a proteção a longo prazo das espécies,
habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas
naturais.
Programa – um conjunto de atividades, projetos ou serviços dirigidos à realização de objetivos específicos, geralmente
similares ou relacionados.

Q
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Qualidade ambiental – estado do solo, da água, do ar e dos ecossistemas em relação aos efeitos da ação humana
numa determinada área ou região. Objetivamente, mede-se a qualidade de alguns dos componentes de um sistema
ambiental, ou mesmo subjetivamente em relação a determinados atributos como a beleza da paisagem, o conforto, o
bem-estar.
Qualidade da água – características químicas, físicas e biológicas relacionadas com o seu uso para um determinado
fim.
Queimada – prática agrícola rudimentar, proibida pelo Código Florestal, que consiste na queima da vegetação natural
com o fim de preparar o terreno para utilização agrícola.
Quilombola – Antigo escravo refugiado em quilombola.
Quelônios – Ordem de répteis anapsidas, conhecidos como tartarugas, cágados ou jabutis, com cerca de 250 espécies,
aquáticas ou terrestres, encontradas em quase todo o mundo, com exceção da Nova Zelândia e do Oeste da América
do Sul.

R

Raster (varredura) – estrutura de representação de dados onde as informações estão vinculadas a uma matriz de
células (pixels).
Ravinamento – A água de escoamento superficial ao sofrer certas concentrações passa a fazer incisões.
Ravinas – tipo de sulco mais aprofundado e que não atingiu o lençol freático.
Recurso natural – qualquer elemento, matéria e energia que não tenha sofrido processo de transformação, que seja
usado diretamente para assegurar necessidades fisiológicas, socioeconômicas ou culturais. Um recurso renovável pode
se auto-renovar ou ser renovado a um ritmo constante, porque se recicla rapidamente, ou porque está vivo e pode
propagar-se ou ser propagado. Um recurso não-renovável, é aquele cujo consumo envolve necessariamente seu
esgotamento, pois não tem mecanismos físico-químicos ou biológicos de geração, regeneração ou de propagação.
Recursos – reservas mais outros depósitos de materiais úteis do planeta que podem, eventualmente, se tornar
disponíveis.
Recursos ambientais – a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o
solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.
Reflorestamento – reposição da floresta derrubada anteriormente, com espécies nativas e exóticas, restauração da
cobertura vegetal arbórea de uma área desflorestada, utilizando várias espécies e visando fins ecológicos. O plantio de
monocultura com espécies exóticas ou nativas deve ser entendido como atividade agrícola ou de cultivo (silvicultura).
Remanescente – Fragmentos ou áreas florestais que não sofreram degradação completa pela atividade humana ou
desastres ambientais e que continuam relativamente preservados.
Região – porção de território contínua e homogênea em relação a determinados critérios pelos quais se distingue das
regiões vizinhas. As regiões têm seus limites estabelecidos pela coerência e homogeneidade de determinados fatores,
enquanto uma área tem limites arbitrados de acordo com as conveniências.
Relatório de Impacto Ambiental – (RIMA) declaração escrita que estuda e explora os possíveis impactos associados
com um determinado projeto que pode afetar o ambiente. O relatório é exigido pela legislação ambiental vigente no país.
Relevo Ondulado – Superfície de topografia pouco movimentada, constituída por conjuntos de colinas (elevações de
altitude relativa de 50 a 100 m), apresentando declives acentuados, entre 8 e 20%.
Reserva Legal – área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação
permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos
ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas.
Resíduos Sólidos – Materiais sólidos considerados sem utilidade, supérfluos ou perigosos, gerados pela atividade
humana, e que devem ser descartados ou eliminados.
Rodovia não-pavimentada – num contexto geral, é uma rodovia revestida com solo ou material granular.
Rodovia pavimentada – num contexto geral, é uma rodovia com revestimento betuminoso.

S
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Salinidade – Medida da quantidade de sais dissolvidos na água do mar. Foi definida como o total de sólidos dissolvidos
na água do mar, em partes por mil (‰) em peso. A salinidade não é determinada diretamente, evaporando a água, mas
sim pela clorinidade, índice de refração ou pela condutividade elétrica.
Saneamento – Controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeito deletério,
sobre seu bem-estar físico, mental ou social (Organização Mundial de Saúde). Obtenção e manutenção de um estado
de controle sobre as forças naturais, ou criadas pelo progresso material, adversas ou contrárias à constituição biológica
humana, respeitando os ecossistemas naturais e que são necessários ao equilíbrio ecológico.
Sazonalidade – Relativo ao que ocorre em um determinado período de tempo em uma época do ano.
SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Sedimentos – Materiais provenientes da ação do intemperismo sobre rochas ou organismos preexistentes que sofrem
transporte e deposição ou ainda, precipitados químicos.
Segregação – Segregação é o ato de separar o isolar contato, de algo ou alguém.
Silvicultura – É a ciência que estuda os métodos naturais e artificiais de regenerar e melhorar os povoamentos
florestais com a visão de satisfazer as necessidades do mercado e, ao mesmo tempo, a aplicação do estudo para a
manutenção, o aproveitamento e o uso racional das florestas.
Sinéclise – Feições morfológicas de subsidência pouco acentuada em relação às áreas adjacentes e situam-se sobre a
crosta continental, com forma aproximadamente circular.
SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente.
Sistema Ambiental ou do Meio Ambiente – é parte de um sistema mais complexo e deve ser visto como uma
estrutura global, complexa e organizada, um todo composto de diversas partes entrosadas, relacionadas e interagindo
entre si.
Sistemas de Informações Geográficas - Sistema baseado em computador composto de hardware, software, dados e
procedimentos, construído para permitir a captura, gerenciamento, análise, manipulação, modelamento e exibição de
dados referenciados geograficamente para solucionar, planejar, gerenciar problemas.
Sítio Arqueológico – local que apresenta vestígios relacionados a estruturas de ocupação humana, que podem ser de
diferentes naturezas (aldeias, cemitérios, acampamentos etc.)
Solo – (1) Formação natural superficial, de pequena rigidez e espessura variável. Compõe-se de elementos minerais
(silte, areia e argila), húmus, nutrientes (como cálcio e potássio), água, ar e seres vivos, como as minhocas. (2) Terreno
sobre o qual se constrói ou se anda; chão, pavimento. Porção de superfície de terra.
Sub-bosque – Conjunto de vegetação de baixa estatura que cresce em nível abaixo do dossel florestal.
Subsídio – Auxílio, socorro, benefício.
Supracitadas – Já citado anteriormente.
Supressão de vegetação – Extinção, eliminação, desaparição da cobertura vegetal.
Status – Situação, estado, qualidade ou circunstância de uma pessoa ou coisa em determinado momento; condição.
SUS – Sistema Único de Saúde.

T

Talude – superfície inclinada oriunda de escavação no solo ou aterro.
Taxa de alfabetização – É uma avaliação pelos estados ou por instituições como a ONU da percentagem de pessoas
com capacidade de ler e escrever na população de um país.
Terraço – Superfície horizontal ou levemente inclinada, constituída por depósito sedimentar, ou superfície topográfica
modelada pela erosão fluvial, marinha ou lacustre e limitada por dois declives do mesmo sentido.
Terraplenagem – É uma técnica construtiva que visa aplainar e aterrar um terreno.
Textura – Maneira como os minerais se organizam e se dispõe nas rochas.
Topografia – Diz respeito à altitude e aos declives.
Torrencial – Muito abundante, caudaloso
Tráfego – Movimento de veículos ou pessoas em um lugar qualquer.
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Tributário – O mesmo que afluente: curso d’água, cujo volume ou descarga contribui para aumentar outro curso d’água,
lago ou lagoa no qual desemboca.
Troposfera – Compartimento da atmosfera terrestre situado junto a superfície, estendendo-se até aproximadamente 15
km de altitude.

U

Umidade Relativa – Razão entre o conteúdo real de umidade de uma amostra de ar e a quantidade de umidade que o
mesmo volume de ar pode conservar na mesma temperatura e pressão quando saturado. Geralmente é expressa na
forma de porcentagem.
Unidade de conservação – áreas naturais protegidas: a resolução de conservação nº 011 do CONAMA de 03/12/87,
declara como Unidade de Conservação as seguintes categorias: estações ecológicas, reservas ecológicas, áreas de
proteção ambiental (especialmente nas zonas de vida silvestre e os corredores ecológicos), florestas nacionais,
estaduais e municipais, monumentos florestais e áreas de relevante interesse ecológico.
Unidade de preservação – áreas naturais protegidas: a resolução de conservação nº 011 do CONAMA de 03/12/87,
declara como Unidade de Preservação as seguintes categorias de Sítios Ecológicos de Relevância Cultural, criadas
pelo poder público: estações ecológicas, reservas ecológicas, áreas de proteção ambiental (especialmente nas zonas
de vida silvestre e os corredores ecológicos), parques nacionais, estaduais e municipais, monumentos florestais e áreas
de relevante interesse ecológico.
Usina de asfalto – equipamento mecânico projetado para dosar e misturar agregados minerais e ligantes betuminosos
para produzir pré-misturados.
Uso do solo – é definido como o resultado de toda ação humana, envolvendo qualquer parte ou conjunto do território,
que implique na realização ou implantação de atividades e empreendimentos. Também pode ser caracterizado como
um processo complexo envolvendo a implantação de um plano do uso do solo que aborde assuntos de uso da terra,
metas e objetivos, sumário dos dados obtidos e análise dos mesmos, mapa de classificação dos usos da terra, relatório
descrevendo e indicando desenvolvimentos apropriados em áreas de especial preocupação ambiental.
Uso e ocupação do solo – Conjunto das atividades, processos individuais de produção e reprodução de uma
sociedade sobre uma aglomeração urbana assentados sobre localizações individualizadas, combinadas com seus
padrões ou tipos de assentamento, do ponto de vista da regulação espacial. Pode-se dizer que o uso do solo constitui o
rebatimento da reprodução social no plano do espaço urbano. O uso do solo é uma combinação de um tipo de uso
(atividade) e de um tipo de assentamento (edificação), conforme DEÁK (2001).

V

Vale – área constituída pelo talvegue, leitos menor e maior e limitada por vertentes que convergem.
Várzea – Terrenos baixos e mais ou menos planos que se encontram junto às margens dos rios, podendo também ser
considerado o leito maior dos rios.
Vertente – planos de declives variados que divergem a partir dos interflúvios, enquadrando o vale.
Vetorial – estrutura de representação de dados baseada em coordenadas bastante usada em mapeamento. Cada
elemento é representado uma lista de coordenadas x, y podendo ainda inserir-se um atributo z.
Via secundária – Via cujo trânsito atual ou previsto é inferior ao de uma via principal.

Z

Zona de Amortecimento – Se localiza no entorno da Unidade de Conservação e é estabelecida com a finalidade de
filtrar os impactos negativos de atividades externas a ela.
Zoneamento ambiental – trata-se da integração harmônica de um conjunto de zonas ambientais com seu respectivo
corpo normativo. Possui objetivos de manejo e normas específicas, com o propósito de proporcionar os meios e as
condições para que todos os objetivos da Unidade possam ser alcançados. É instrumento normativo do Plano de
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Gestão Ambiental, tendo como pressuposto um cenário formulado a partir de peculiaridades ambientais diante dos
processos sociais, culturais, econômicos e políticos vigentes e prognosticados para uma determinada área de estudo e
sua região.
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