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1 INTRODUÇÃO1

Este relatório resulta dos estudos desenvolvidos pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Ipardes), no âmbito da cooperação técnica com o Ipea por meio 
do Subprograma de Apoio a Redes de Pesquisa (Proredes), para a realização da pesquisa 
Governança Metropolitana no Brasil.

A referida pesquisa conta com a participação dos doze espaços metropolitanos 
brasileiros, reconhecidos nas Regiões de Influência das Cidades (Regic) 2007 (IBGE, 
2008), aos quais se somam dois outros bem dinâmicos, Vitória e Cuiabá, que poderão 
despontar no curto prazo como novos espaços metropolitanos. Esse relevante esforço de 
articulação institucional permitirá a construção de quadros comparativos sobre aspectos 
importantes da gestão e da governança metropolitanas, ao mesmo tempo que contemplará 
a caracterização das especificidades presentes na gestão desses espaços.

O território metropolitano está interligado por um universo de relações que se 
efetivam na multiplicação de redes, abrigando funções locais, regionais, nacionais e 
globais. De modo geral, sua matriz político-institucional não traduz a complexidade de 
fenômenos econômicos, socioculturais e ambientais que determinam essas espacialidades. 
Neste cenário, o desafio do estado, que constitui o ente federativo responsável pela criação 
e gestão das regiões metropolitanas (RMs), vem sendo a criação de arranjos de gestão 
compartilhada para abarcar as complexas relações transescalares que mediam os espaços 
metropolitanos brasileiros.

Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho, composto por outras quatro seções, é 
analisar aspectos da gestão e governança metropolitana na RM de Curitiba, referentes 
às funções públicas de interesse comum (Fpics) uso do solo metropolitano, saneamento 
ambiental e transporte. Na segunda seção, são evidenciadas características da dinâmica 
metropolitana. A terceira seção trata dos principais aspectos de cada Fpic selecionada. 
A quarta seção traz as considerações finais da pesquisa.

2 CARACTERIZAÇÃO DA DINÂMICA METROPOLITANA2

2.1 Aspectos populacionais

No período pós-1970, é possível dividir em duas fases as causas do incremento populacional 
na RM de Curitiba. Nos anos 1970 e 1980, ele se deveu principalmente ao movimento 
geral de metropolização do país, que levou ao crescimento de Curitiba e entorno. Os censos 
mostram que a população desta RM passou de 869.837 habitantes em 1970 (12,55% da 
população do estado do Paraná) para 2.003.015 (23,70%) em 1991.

A partir da década de 1990, teve início a segunda fase do incremento populacional, 
que se deu associada também ao processo de construção de uma imagem da cidade, por 
meio do marketing urbano combinado com a atração de investimentos. A RM de Curitiba 
chegou ao ano 2000 com 2.768.394 habitantes (28,95% do estado) e 3.223.836 em 2010 
(30,86%), dos quais 1.757.907 pertencem ao município-polo (16,78%), segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012).

1. Relatório elaborado com base em informações disponíveis até dezembro de 2013.
2. Esta seção é da autoria de Julio Cesar Botega do Carmo.
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8 Relatório de Pesquisa

Entre 2000 e 2010, o incremento populacional da região foi de 16,36%, ou 453.364 
pessoas a mais. Ao excluir Curitiba, as outras 28 cidades da RM apresentaram variação 
de 19,59%, ou 288.305 novos habitantes. Os cinco municípios que mais cresceram, 
excetuando-se Curitiba (que teve um aumento de 165.059 habitantes), foram São José dos 
Pinhais (60.008), Colombo (29.636), Araucária (24.986), Piraquara (20.369) e Campo 
Largo (19.664). Em termos de proporção, destacam-se Tunas do Paraná (73,1%), Fazenda 
Rio Grande (29,6%), São José dos Pinhais (29,4%), Piraquara (28%) e Mandirituba 
(26,6%). Os únicos municípios que tiveram decréscimo de população foram Adrianópolis 
(-9,1% ou -638 habitantes) e Doutor Ulysses (-4,3% ou -259 pessoas), ambos pertencentes 
à região denominada Vale do Ribeira, bolsão de pobreza localizado na divisa entre os estados 
do Paraná e de São Paulo.

Esses dados revelam um incremento populacional de 1,36% ao ano (a.a.) entre 2000 e 
2010; de 3,11% a.a. de 1991 a 2000; e de 2,91% a.a. na década anterior (Ipardes, 2013b). Este 
incremento está acima da média brasileira, paranaense e também da região Sul do país (tabela 1).

De forma paralela ao processo de crescimento populacional e intensificação do uso 
do solo a partir dos anos 1970, houve a implementação do planejamento urbano do  
município-polo, direcionando o deslocamento da ocupação para áreas periféricas, nos limites 
de Curitiba e municípios contíguos, levando à expansão do núcleo. Este processo levou 
Curitiba a extravasar seus limites territoriais municipais, formando com seu entorno uma 
unidade contínua de ocupação, envolvendo “fluxos intermunicipais, complementaridade 
funcional e integração econômica” (Moura, 2010).

Contudo, o conjunto de municípios difere entre si no grau de integração ao 
fenômeno metropolitano, dividindo-se entre aqueles que de fato pertencem à aglomeração 
metropolitana (treze), aqueles que compõem o Núcleo Urbano Central (NUC)3 (Comec, 
2006; Ipardes, 2010) e aqueles desmembrados ou inseridos na região por legislação estadual.4

De acordo com dados do Ipardes (2004), o extravasamento da população sobre os 
municípios do NUC se iniciou na década de 1970, abrangendo inicialmente as áreas 
ao norte de Curitiba e as áreas contínuas ao polo, o que originou vazios entre estas e as 
sedes municipais. As extensões limítrofes conurbadas de Almirante Tamandaré, Araucária, 
Campo Largo e Colombo e a distância que possuem de suas sedes municipais exemplificam 
este fato. Atualmente, a expansão do crescimento curitibano tem sido direcionada para a 
porção sul e para as áreas de divisa da cidade.

Quanto à capacidade de movimentação no espaço metropolitano, a mobilidade auferida 
pelo Censo 2010 mostra que na RM de Curitiba 384.754 pessoas (16,1%) deslocavam-se 
do município de residência para estudar e/ou trabalhar em outro município, entre 2,4 
milhões de pessoas que estudavam e/ou trabalhavam. O principal motivo, segundo dados 
do IBGE, era o trabalho, sendo que, dos 1.657.198 trabalhadores residentes na RM de 
Curitiba, 318.298 exerciam sua atividade em município diferente do de residência, o que 
corresponde a 19,2%. Para os moradores de Curitiba, a porcentagem de deslocamentos 
para outros municípios é de 6,3% (Cintra, Delgado e Moura, 2012).

3. O NUC corresponde a um recorte da região institucionalizada, cujos municípios são os mesmos que formam a Área de Concentração 
de População (ACP) de Curitiba, definida em IBGE (2008): Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo 
Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e São José dos Pinhais. Cobre 
uma área de 1.250 km2, com aproximadamente 3 milhões de habitantes, que correspondem a 93% da população da RM de Curitiba 
(ANTP, 2012).
4. Distintos dos pertencentes ao NUC pela maior distância do polo, por menores relações com os demais municípios e por possuírem 
características essencialmente rurais.
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9Análise Comparativa das Funções Públicas de Interesse Comum da RM de Curitiba

TABELA 1
Estatísticas populacionais, por unidade espacial (2000 e 2010)

Unidade espacial Área (km2) População 2000 População 2010 Incremento populacional (habitante) Densidade demográfica (habitante/km2)

Brasil 8.514.876 169.590.693 190.755.799 21.165.106      22

Região Sul    576.410 25.089.783   27.386.891   2.297.108      48

Paraná    199.880 9.558.454   10.444.526      886.072      52

RM de Curitiba      16.581 2.770.472     3.223.836      453.364    194

Adrianópolis        1.349 7.014            6.376            -638        5

Agudos do Sul           192 7.218            8.270          1.052      43

Almirante Tamandaré           195 88.139        103.204        15.065    529

Araucária           469 94.137        119.123        24.986    254

Balsa Nova           397 10.155         11.300          1.145      28

Bocaiuva do Sul           826 9.047          10.987          1.940      13

Campina Grande do Sul           540 34.558          38.769          4.211      72

Campo do Tenente1           304 6.335            7.125             790      23

Campo Largo        1.249 92.713        112.377        19.664      90

Campo Magro           275 20.364          24.843          4.479      90

Cerro Azul        1.341 16.345          16.938             593      13

Colombo           198 183.331        212.967        29.636 1.076

Contenda           299 13.248          15.891          2.643      53

Curitiba           435 1.586.848     1.751.907      165.059 4.028

Doutor Ulysses           781 5.986            5.727            -259        7

Fazenda Rio Grande           117 63.031          81.675        18.644    700

Itaperuçu           312 19.346          23.887          4.541      76

Lapa        2.046 41.779          44.932          3.153      22

Mandirituba           379 17.555          22.220          4.665      59

Piên¹           255 9.798          11.236          1.438      44

Pinhais             61 102.946        117.008        14.062 1.918

Piraquara           228 72.838          93.207        20.369    410

Quatro Barras           180 16.149          19.851          3.702    111

Quitandinha           447 15.268          17.089          1.821      38

Rio Branco do Sul           814 29.318          30.650          1.332      38

Rio Negro1           603 28.710          31.274          2.564      52

São José dos Pinhais           946 204.202        264.210        60.008    279

Tijucas do Sul           672 12.258          14.537          2.279      22

Tunas do Paraná           668 3.615            6.256          2.641        9

Fonte: IBGE (2000; 2010a).
Elaboração: Ipardes.
Nota: 1 Municípios incluídos na RM de Curitiba em 2011. Sem eles, a população da RM em 2000 era de 2.725.629 habitantes.

Essa dinâmica mostra-se acentuada entre os municípios integrantes do NUC, 
ainda que novos municípios tenham se integrado de forma incipiente à complexidade 
deste (mapa 1).

Os maiores fluxos de deslocamentos pendulares se dão em direção às principais 
centralidades da rede urbana, sendo que, embora multidirecional, a RM de Curitiba é o 
espaço no estado do Paraná em que as relações entre municípios possuem maior abrangência 
e intensidade (Cintra, Delgado e Moura, 2012).
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MAPA 1
RM de Curitiba: movimentos pendulares para trabalho e estudo (2012)

Pessoas

1.000 - 5.000

> 5.000 - 10.000

> 10.000 - 60.236

Fonte: IBGE (2012).
Elaboração: Ipardes.
Obs.: Imagem cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos 

autores para publicação (nota do Editorial).

2.2 Aspectos econômicos

As relações com outras aglomerações e o peso econômico demonstram o papel que 
Curitiba desempenha na configuração da rede urbana brasileira, ampliando sua área de 
influência para além da RM, transcendendo os limites político-administrativos estaduais e 
polarizando grande parte dos municípios catarinenses.

A tabela 2 indica que a capital possui um produto interno bruto (PIB) per capita de 
R$ 30.400,00 em relação a R$ 29.466,00 do restante da região (IBGE, 2010b).5 Acima do 
PIB per capita regional encontram-se os municípios de Araucária, Curitiba, Pinhais, Quatro 
Barras e São José dos Pinhais. Com exceção de Araucária, os demais se encontram na porção 
leste do território metropolitano. Araucária e São José dos Pinhais são importantes polos 

5. Os valores do PIB e e do Índice Ipardes de Desempenho Municipal (IPDM) apresentados são resultantes de média simples entre os 
municípios (Ipardes, 2010; IBGE, 2012).
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industriais e, em menor proporção, Quatro Barras. Pinhal destaca-se pela proximidade 
com o polo e um forte setor terciário, além da presença de condomínios de alto padrão. 
Comparativamente ao restante do estado, o PIB da RM de Curitiba representou 43% do 
PIB paranaense em 2010.

TABELA 2
PIB a preços correntes e PIB per capita, por unidade espacial (2006-2010)

Unidade espacial
PIB1

2006 2007 2008 2009 2010 Per capita (R$) 2010

Brasil 2.369.483.546 2.661.344.525 3.032.203.490 3.239.404.053 3.770.084.872   19.766,33

Região Sul    386.588.325    442.819.864    502.039.730    535.662.084    622.254.612   22.722,62

Paraná    136.614.638    161.581.844    179.263.189    189.991.949    217.289.677   20.813,98

RM de Curitiba      56.510.479      66.335.675      75.813.580      81.173.372      94.994.580   29.466,86

Adrianópolis             29.901             64.620             57.820             67.625             85.481   13.410,81

Agudos do Sul             40.947             44.074             50.882             52.811             73.931     8.939,60

Almirante Tamandaré           443.793           516.528           479.840           577.092           723.921     7.011,68

Araucária        8.436.380        9.547.958      11.019.940      11.969.256      12.371.028 103.777,70

Balsa Nova           194.980           210.349           243.552           267.017           290.361   25.709,36

Bocaiuva do Sul             63.711             70.890             71.176             84.289           107.807     9.796,22

Campina Grande do Sul           342.407           342.319           400.033           473.918           584.847   15.090,50

Campo do Tenente             53.345             67.625             65.703             64.651           106.380   14.930,50

Campo Largo        1.193.618        1.286.810        1.192.945        1.342.128        1.640.607   14.584,99

Campo Magro           117.086           138.501           160.222           176.431           208.683     8.402,43

Cerro Azul           119.681           141.657           138.929           182.496           216.287   12.761,78

Colombo        1.302.037        1.515.176        1.632.287        1.864.465        2.128.436     9.991,39

Contenda           125.793           132.939           141.929           147.817           159.101   10.011,38

Curitiba      32.182.599      38.124.861      43.354.307      45.741.463      53.106.497   30.400,49

Doutor Ulysses             64.016             67.350             63.936             83.937           103.024   17.967,22

Fazenda Rio Grande           405.659           420.718           426.808           482.636           618.794     7.575,19

Itaperuçu             91.284           121.682           159.960           174.222           204.988     8.577,24

Lapa           473.483           569.685           652.016           594.098           778.810   17.331,55

Mandirituba           167.375           179.805           213.122           219.442           276.214   12.422,47

Piên           254.947           263.417           287.797           281.146           280.431   25.007,24

Pinhais        1.681.171        2.088.958        2.453.262        2.377.136        4.493.030   38.347,56

Piraquara           318.417           362.948           389.927           478.980           547.470     5.869,16

Quatro Barras           335.486           383.558           438.219           529.914           609.314   30.795,19

Quitandinha             85.832             92.460           127.867           115.115           151.327     8.855,74

Rio Branco do Sul           389.760           454.972           467.218           550.482           583.346   19.025,05

Rio Negro           424.431           443.733           559.664           571.869           590.210   18.880,09

São José dos Pinhais        7.029.321        8.524.230      10.397.115      11.508.519      13.690.888   51.960,20

Tijucas do Sul             92.822           110.253           125.337           150.697           214.052   14.735,77

Tunas do Paraná             50.196             47.597             41.767             43.722             49.315     7.880,31

Fonte: IBGE (2010b).
Elaboração: Ipardes.
Nota: 1 Preços correntes, sem descontar a inflação.

A RM de Curitiba concentra os três municípios com maior PIB do estado, que figuram 
também como as três cidades paranaenses entre os cinquenta maiores PIBs municipais 
do país: Curitiba, 4o lugar, polo industrial de comércio e serviços; São José dos Pinhais, 
37o  lugar, polo automotivo e sede do aeroporto internacional de Curitiba; e Araucária, 
40o lugar, polo petroquímico e industrial –, possuindo um PIB per capita superior a média 
nacional, regional (Sul) e estadual.
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Sua importância econômica acentua o fato de que a rede urbana paranaense, assim 
como a sulina, concentra os fluxos por atividades de maior complexidade, para um pequeno 
número de centros que se constituem como polos, demonstrando a seletividade dos lugares 
com tendência concentradora (Moura e Rodrigues, 2009).

2.2.1 Desigualdades socioeconômicas

As estatísticas sociais revelam que a proximidade e a inclusão na RM não foram suficientes 
para diminuir a distância socioeconômica que separa o polo dos demais municípios. 
Enquanto a taxa de pobreza é de 8,6% em Curitiba,6 ela é de 21,0% para os integrantes 
do NUC (variando de 14% em São José dos Pinhais a 35% em Itaperuçu) e de 35,0% 
para os demais (variando de 19% em Rio Negro a 57% em Doutor Ulysses), segundo 
dados de Ipardes (2003). O IPDM, exposto na tabela 3, mostra que o índice de Curitiba 
para o ano de 2010 era de 0,869, contra 0,679 do NUC e 0,618 dos demais municípios 
(Ipardes, 2011).

Ainda que estejam paulatinamente melhorando seus índices, os municípios não 
conseguem superar a distância qualitativa que possuem em relação à Curitiba. Mesmo o 
enriquecimento de outras cidades da região, como São José dos Pinhais e Araucária, não foi 
suficiente para aproximá-las do desempenho municipal do polo. Reflexo desta desigualdade 
intrarregional é o fato de Curitiba liderar o IPDM 2010 do estado, enquanto nenhuma 
outra cidade da região aparece entre os dez primeiros colocados.

TABELA 3
IPDM, por município (2009-2010)

Município

2009 2010

IPDM IPDM – Emprego, renda  
e produção agropecuária

IPDM – 
Educação

IPDM – 
Saúde

IPDM IPDM – Emprego, renda  
e produção agropecuária

IPDM – 
Educação

IPDM – 
Saúde

Adrianópolis 0,5209 0,4111 0,6026 0,5491 0,5720 0,5390 0,5757 0,6014

Agudos do Sul 0,5422 0,3856 0,5463 0,6948 0,5633 0,4383 0,5922 0,6595

Almirante Tamandaré 0,5922 0,4602 0,5538 0,7626 0,6029 0,4720 0,5671 0,7696

Araucária 0,7851 0,8341 0,7041 0,8172 0,7875 0,8359 0,7129 0,8137

Balsa Nova 0,6722 0,6267 0,6673 0,7225 0,7334 0,6879 0,7281 0,7841

Bocaiuva do Sul 0,5036 0,4644 0,5044 0,5420 0,5347 0,4827 0,5638 0,5574

Campina Grande do Sul 0,6741 0,6036 0,6396 0,7792 0,6788 0,6213 0,6831 0,7319

Campo do Tenente 0,6282 0,5248 0,6679 0,6919 0,6397 0,5052 0,7055 0,7082

Campo Largo 0,7251 0,6175 0,7652 0,7925 0,7372 0,6477 0,7882 0,7758

Campo Magro 0,6801 0,5896 0,7096 0,7411 0,7002 0,6454 0,7019 0,7532

Cerro Azul 0,4931 0,3801 0,5113 0,5881 0,4915 0,3842 0,4862 0,6040

Colombo 0,6593 0,5371 0,7015 0,7393 0,6733 0,5716 0,7426 0,7058

Contenda 0,6345 0,4721 0,6611 0,7703 0,6461 0,4772 0,7289 0,7323

Curitiba 0,8581 0,8681 0,8062 0,9000 0,8691 0,8812 0,8236 0,9025

Doutor Ulysses 0,4042 0,3796 0,4718 0,3612 0,4546 0,3947 0,5355 0,4335

Fazenda Rio Grande 0,6724 0,5818 0,6327 0,8026 0,6454 0,4833 0,6761 0,7767

Itaperuçu 0,5359 0,4064 0,5264 0,6747 0,5386 0,4487 0,5376 0,6294

Lapa 0,6581 0,5623 0,7170 0,6950 0,6666 0,5682 0,7193 0,7121

Mandirituba 0,6268 0,5927 0,5543 0,7335 0,6532 0,5905 0,6718 0,6974

(Continua)

6. Esta taxa equivale à população calculada em função da renda familiar per capita de até meio salário mínimo (SM) do ano analisado 
(2000), que era de R$ 151,00. Os dados de 2000 referentes à situação de pobreza são provenientes dos microdados do Censo Demográfico 
do IBGE e das tabulações especiais feitas pelo Ipardes.
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(Continuação)

Município

2009 2010

IPDM IPDM – Emprego, renda  
e produção agropecuária

IPDM – 
Educação

IPDM – 
Saúde

IPDM IPDM – Emprego, renda  
e produção agropecuária

IPDM – 
Educação

IPDM – 
Saúde

Piên 0,7101 0,5970 0,7243 0,8088 0,7412 0,6696 0,7638 0,7902

Pinhais 0,7456 0,7443 0,7378 0,7547 0,7547 0,7685 0,7508 0,7449

Piraquara 0,6046 0,4638 0,5875 0,7626 0,5849 0,4329 0,6089 0,7129

Quatro Barras 0,7461 0,8075 0,6657 0,7650 0,7776 0,8270 0,7200 0,7859

Quitandinha 0,5967 0,3835 0,6986 0,7079 0,6289 0,4084 0,7622 0,7160

Rio Branco do Sul 0,5716 0,5130 0,5846 0,6170 0,5979 0,5591 0,5962 0,6382

Rio Negro 0,7180 0,6007 0,8213 0,7319 0,7205 0,6321 0,8684 0,6611

São José dos Pinhais 0,7594 0,8262 0,7117 0,7403 0,7558 0,8260 0,7213 0,7200

Tijucas do Sul 0,6514 0,5242 0,5864 0,8437 0,6524 0,5641 0,6507 0,7425

Tunas do Paraná 0,5529 0,6124 0,5425 0,5039 0,5798 0,6445 0,5866 0,5084

Tuneiras do Oeste 0,6686 0,3773 0,7487 0,8800 0,6774 0,3820 0,7611 0,8889

Fonte: Ipardes (2011).

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 2013, divulgado pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), pelo Ipea e pela Fundação 
João Pinheiro (FJP), mostra, contudo, que as diferenças intrarregionais, apesar de terem 
diminuído na última década, permanecem sem superar o antagonismo representado por 
Curitiba, que se mantém na liderança do ranking estadual, e Doutor Ulysses, com o pior 
índice no estado (tabela 4).

TABELA 4
IDHM, por município (1991, 2000 e 2010)

Município
IDHM

1991 2000 2010

Adrianópolis 0,400 0,542 0,667

Agudos do Sul 0,351 0,513 0,660

Almirante Tamandaré 0,437 0,583 0,699

Araucária 0,484 0,628 0,740

Balsa Nova 0,457 0,605 0,696

Bocaiuva do Sul 0,376 0,523 0,640

Campina Grande do Sul 0,433 0,597 0,718

Campo do Tenente 0,383 0,550 0,686

Campo Largo 0,486 0,639 0,745

Campo Magro 0,404 0,579 0,701

Cerro Azul 0,297 0,450 0,573

Colombo 0,474 0,630 0,733

Contenda 0,433 0,601 0,681

Curitiba 0,640 0,750 0,823

Fazenda Rio Grande 0,451 0,594 0,720

Itaperuçu 0,348 0,474 0,637

Lapa 0,450 0,614 0,706

Mandirituba 0,406 0,568 0,655

Piên 0,376 0,578 0,694

Pinhais 0,510 0,657 0,751

Piraquara 0,478 0,581 0,700

Quatro Barras 0,485 0,654 0,742

Quitandinha 0,336 0,563 0,680

(Continua)
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(Continuação)

Município
IDHM

1991 2000 2010

Rio Branco do Sul 0,389 0,554 0,679

Rio Negro 0,531 0,678 0,760

São José dos Pinhais 0,516 0,646 0,758

Tijucas do Sul 0,360 0,502 0,636

Tunas do Paraná 0,280 0,442 0,611

Doutor Ulysses 0,227 0,377 0,546

Fonte: Atlas... (2013).
Elaboração: Ipardes.

2.2.2 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

Balanço do PAC de 2012 apontava que estavam previstos na RM de Curitiba investimentos 
de R$ 7.022.214.878,127 em mais de 270 empreendimentos. Deste montante, 
R$ 5.351.005.000,00 eram destinados para a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) 
no município de Araucária.

O setor de saneamento e água em áreas urbanas foi o que teve maior número de 
projetos aprovados, com previsão de gastos na ordem de R$ 1.027.197.743,28. Ao final 
de 2012, haviam sido concluídos onze destes projetos, que totalizavam R$ 733.532,99 dos 
investimentos previstos.

Na sequência, em número de tipos de empreendimentos, estão as áreas de urbanização 
de assentamentos precários e de ampliação e construção de unidades básicas de saúde, que 
representavam R$ 399.722.023,36 e R$ 2.318.630,00 em investimentos, respectivamente.

2.3 Fluxos socioeconômicos

A partir da década de 1990, o estado do Paraná acompanhou o movimento geral da 
economia brasileira, inserindo-se na economia globalizada, absorvendo o padrão de 
acumulação com base na flexibilização produtiva e substituindo o setor primário da 
economia pelo secundário (Moura, 2010). A supremacia da indústria sobre a agricultura 
provocou mudanças profundas na economia paranaense, deslocando o eixo de crescimento 
estadual definitivamente para a RM de Curitiba.

Reflexo dessa redefinição da economia é o fenômeno de metropolização e 
concentração urbano-industrial, que a área formada por Curitiba e municípios limítrofes 
passou a apresentar a partir dos anos 1970. Ao se comparar a área urbanizada com a 
região institucionalizada da RM de Curitiba, verifica-se que a maior parte da população 
se concentra em uma espacialidade central e diminuta, na qual de fato ocorre a dinâmica 
metropolitana. Como demonstram Moura e Rodrigues (2009), as atividades do setor 
primário foram paulatinamente substituídas pelas do setor secundário, o que é observado 
pela dinâmica do Valor Adicionado Fiscal (VAF) de cada ramo da economia nas últimas 
décadas. Se as atividades agrícolas respondiam por mais de 40% do VAF estadual na década 
de 1970, em 2011 esta participação era de aproximadamente 17%, contra 46% do setor 
industrial. As indústrias do setor metalomecânico e de tecnologia lideraram esta mudança 
estrutural da economia do Paraná, centrada na RM, consolidando o industrial como o 
setor econômico principal da região.

7. Excluindo aquelas rubricas em que o valor não é divulgado em razão da possibilidade de uso do Regime Diferenciado de Contratação (RDC).
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Em 2003, 53% do VAF paranaense era gerado na RM de Curitiba, sendo metade em 
Curitiba. Em 2010, manteve-se a porcentagem de participação, com redução da proporção 
da capital (45%). Juntos, Curitiba, Araucária e São José dos Pinhais respondem por 85% 
do VAF da região.

Em 2011, 43% dos empregos gerados no estado do Paraná estavam na RM de 
Curitiba. Além dos municípios industrializados, destaca-se Pinhais, com aproximadamente 
28 mil postos de trabalhos formais de saldo no ano, próximo ao alcançado por Araucária, 
cerca de 30 mil postos (Ipardes, 2013a).

Do VAF estadual na produção primária em 2011, 3% foi produzido na região, com 
maior participação nas economias dos municípios de Agudos do Sul, Campo do Tenente 
e Cerro Azul. O VAF do comércio e serviços na RM de Curitiba corresponde a 48% do 
VAF do setor no estado, sendo este o setor mais importante da economia nos municípios 
de Adrianópolis, Campina Grande do Sul, Colombo, Curitiba, Piraquara, Quitandinha e 
Tijucas do Sul. Curitiba e Colombo, além do setor de serviços, possuem grande participação 
no industrial, em conjunto com os demais municípios.

Moura e Rodrigues (2009) apontam que as políticas implementadas durante a década 
de 1990, além das condições macroeconômicas favoráveis, somadas às vantagens locacionais 
da RM de Curitiba (proximidade e facilidade de acesso ao Sudeste e demais países do 
Mercado Comum do Sul – Mercosul, existência de porto e aeroporto internacional), 
colaboraram para o reforço da área metropolitana como concentradora de investimentos. 
Isto ocorreu principalmente nos municípios de São José dos Pinhais, que atualmente possui 
características de subcentralidade, Araucária e Campo Largo, além de Curitiba.

Concomitantemente a esse processo, houve o incremento da atividade terciária, 
consolidada no polo e espraiada para os municípios adjacentes, que por sua vez adquirem 
características de extensão do uso e ocupação de Curitiba e têm como principal função a 
de cidades-dormitórios, sendo o mercado de trabalho o elemento que unifica este arranjo 
(Moura e Rodrigues, 2009).

Estudo realizado por Moura e Delgado (2013) apresenta a tipologia dos municípios 
segundo tamanho e direção dos fluxos pendulares. O município de Curitiba é o grande 
receptor da região, enquanto São José dos Pinhais, Colombo e Pinhais aparecem como 
os maiores evasores, seguidos por Campo Largo, Campo Magro, Almirante Tamandaré, 
Campina Grande do Sul, Piraquara e Fazenda Rio Grande. Além deste movimento 
majoritariamente em direção a Curitiba, destacam-se como municípios de médio 
movimento bidirecional Quatro Barras e Araucária. Os demais municípios possuem 
características de baixos evasores (mapa 2).

Essas alterações levaram ao espraiamento também da atividade agrária, com aumento 
da população rural, de 11,5% em 2000 para aproximadamente 17,0% em 2010,8 resultado 
das oportunidades apresentadas pelo mercado metropolitano e da ocupação de áreas ainda 
consideradas rurais (Moura e Rodrigues, 2009).

8. Incluindo as populações rurais de Piên, Rio Negro e Campo do Tenente, municípios integrados à região a partir de 2011.
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Portanto, nem todos os municípios se inseriram no processo de industrialização e 
urbanização, estando estes fenômenos restritos aos municípios mais integrados à dinâmica 
metropolitana, incluídos no NUC. Os municípios do NUC não industrializados acabaram 
por se tornar cidades-dormitórios e geradores de serviços e comércio. Como apontam 
Moura e Rodrigues (2009), a esses municípios e aos considerados agrários (municípios 
menos integrados) ou de menor porte, mas com alto padrão de incremento populacional, 
reservou-se a chegada dos fluxos migratórios, que possivelmente ampliarão os limites 
da metropolização.

3 ANÁLISE DAS FPICs9

3.1 Uso do solo

3.1.1 Dinâmica socioeconômica e suas interfaces com o uso do solo

O uso do solo como uma Fpic está diretamente associado ao fenômeno da produção e 
construção do espaço metropolitano, que ocorre sobre um território contínuo de ocupação 
urbana, com movimentos diários intensos, nos quais os cidadãos não reconhecem mais os 
limites político-administrativos dos municípios que atravessam rumo às suas necessidades 
do cotidiano.

Os fluxos observados nesse espaço evidenciam que a localização dos usos para a 
moradia, o trabalho, o consumo, o lazer e os serviços públicos (uso do solo) obedece a uma 
lógica de espacialização transcendente a uma só cidade. Possui, assim, implicações em 
termos de responsabilidades comuns a mais de um município, dissociando-se das soluções 
pontuais e locais que desenvolvem, tendo em vista a autonomia estabelecida pelo Artigo 
30 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), para “promover, no que couber, adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano”.

A constatação de que é nesse território metropolitano – contínuo, multifuncional e 
multidirecional, mas ao mesmo tempo fragmentado, difuso, agregador e segregador – que 
o exercício das Fpics atinge seu grau mais elevado, precisamente na RM de Curitiba, não 
vem de hoje. À criação da RM pela Lei Complementar no 14/1973 e ao fenômeno do 
grande aumento populacional que experimentava, despontando na década de 1980 como a 
RM que mais cresceu no país, tem sequência o processo contínuo de crescimento da malha 
urbana da cidade-polo, extrapolando seus limites territoriais. A apropriação e construção 
do espaço metropolitano de Curitiba deu-se então segundo a lógica do baixo custo do 
mercado imobiliário e conformando espaços de grande exclusão social, que se configuraram 
em verdadeiras cidades-dormitórios. Era um caminho sem volta rumo à metropolização, 
marcada pela crescente periferização da metrópole (Ultramari e Moura, 1994).

Pode-se facilmente visualizar a espacialização desse processo de ocupação urbana pela 
ótica histórica das vias de acessibilidade e mobilidade que conduzem e induzem, de forma 
especulativa ou não, o estabelecimento dos assentamentos humanos. Até a década de 1960, 
as cidades da região eram interligadas somente pelo sistema rodoviário estadual e federal, 
com uma lógica de passagem pela capital, conformando um desenho radial a partir do 

9. Esta seção é da autoria de Líria Yuri Nagamine.
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centro de Curitiba. A única exceção era a BR-116 que à época delineava os contornos da 
ocupação urbana da capital em crescimento para o leste.

Internamente, Curitiba crescia a altas taxas desde 1950, praticamente dobrando sua 
população a cada década. Em 1970 o município contava com aproximadamente 600 mil 
habitantes e uma ocupação urbana que se estendia em todas as direções, já ultrapassando 
a barreira da BR-116 em direção a São José dos Pinhais. Foi nesse período que,  
antecipando-se ao planejamento municipal ou metropolitano, a produção imobiliária 
de loteamentos e parcelamentos, propiciada pela legislação que não oferecia restrições, 
ocorreu de forma desordenada e em número sem precedentes na história do país. Não 
sendo diferente em Curitiba, esse processo definiu o desenho e a ocupação dos vazios 
periféricos, mais baratos e com infraestrutura escassa, alcançando e ultrapassando as suas 
franjas com municípios do seu entorno direto, especialmente no arco norte-sudeste da 
região (Almirante Tamandaré, Colombo, Piraquara e São José dos Pinhais).

Esse processo pode ser sentido em toda a sua extensão pela análise do aumento 
populacional desses municípios. O grande crescimento observado na cidade de Curitiba, 
na década de 1950, com uma taxa de 7,18% a.a., foi superado, na década de 1960, pelos 
municípios de Colombo e Piraquara, com 8,25% a.a. e 6,17% a.a. respectivamente 
(Curitiba manteve uma taxa de 5,36% a.a. nesse período). Verifica-se que essas taxas são 
ainda maiores na década de 1970, chegando a 12,56% a.a. em Colombo e 12,76% a.a. 
em Piraquara, aos quais se somam os municípios de Almirante Tamandaré (8,37% a.a.), 
Araucária (7,35%  a.a.) e São José dos Pinhais (7,55% a.a.). Considerando-se que em 
Curitiba a taxa manteve-se ainda no patamar de 5,34% a.a. na década de 1970, não 
foi por outro motivo senão pela crescente metropolização e periferização que a RM de 
Curitiba consolidou-se como uma das maiores aglomerações urbanas em expansão no 
país (gráfico 1).

Destaca-se nesse contexto que o crescimento populacional vertiginoso do município 
de Araucária possui dois outros grandes fatores de potencialização da ocupação de suas 
áreas periféricas: a implantação da Refinaria Getúlio Vargas em 1972 e o estabelecimento 
do Centro Industrial de Araucária (Ciar) em 1973. Esta área industrial foi implementada 
ao mesmo tempo e conectada territorialmente à Cidade Industrial de Curitiba (CIC), 
situada na porção sudeste da capital.

À luz do processo de ocupação do território descrito, portanto, avalia-se que o 
estabelecimento, em 1974, da RM de Curitiba, assim como a implantação do Eixo  
Norte-Sul (figura 1) na capital nesse mesmo ano, não é obra do acaso. A canaleta exclusiva 
de ônibus expresso interligando linearmente por cerca de 20 km os seus bairros de norte a 
sul atende, sob esta ótica, a uma demanda que ultrapassava os contornos de Curitiba. Essa 
implementação é seguida pela entrada em operação, em 1976, do Eixo Boqueirão e, em 
1980, do Eixo Leste-Oeste, completando os principais corredores estruturantes da cidade de 
Curitiba com a RM. Baseado no sistema trinário, os corredores estruturantes possuem uma 
canaleta exclusiva de ônibus ladeada por duas vias de tráfego lento, paralelas às quais existem 
ainda duas avenidas de tráfego rápido.

Complementarmente, a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), 
órgão metropolitano da região, construiu, entre 1978 e 1980, a Avenida das Torres 
(importante eixo de ligação entre Curitiba e São José dos Pinhais ao leste), a Avenida das 
Araucárias (ligação com o município de Araucária percorrendo o seu Centro Industrial ao 
sudoeste) e a via de ligação Campo Largo-Araucária (ao sul).
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GRÁFICO 1
RM de Curitiba: taxa de crescimento, por município (1950-1980)
(Em % a.a.)
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Fonte: Ultramari e Moura (1994).
Elaboração: Ipardes.

Estavam desta forma delineadas as principais estruturas urbanas que possibilitaram, 
por intermédio da mobilidade e acessibilidade, a continuidade e intensificação, na década 
de 1980, do processo de periferização da RM de Curitiba. Ao mesmo tempo que se via 
aumentar a dependência das cidades pelo comércio, por serviços públicos e privados 
de maior qualidade e pela especialização, também ficou evidenciado – pelo movimento 
laboral pendular diário das pessoas residentes nessas periferias em direção ao polo – o 
surgimento de cidades-dormitórios. Observa-se este fenômeno especialmente nas franjas 
da RM, nos municípios de Colombo, Piraquara (a área conurbada a Curitiba do município 
de Piraquara desmembrou-se deste em 1992 a partir da criação do município de Pinhais), 
Araucária, Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul e São José dos Pinhais.

Relatorio_Analise_Curitiba2.indb   19 28/09/2015   11:42:05



20 Relatório de Pesquisa

FIGURA 1
Evolução da Rede Integrada de Transportes (RIT) (1974-1991)

Fonte: Urbanização de Curitiba S.A. (Urbs).
Obs.: Imagem cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos 

autores para publicação (nota do Editorial).

No caso de Colombo, Piraquara, Almirante Tamandaré e Campina Grande do Sul, 
essas áreas consolidaram-se com população superior à sua sede, com graves problemas 
devido às precárias condições de saneamento e infraestrutura, potencializados pela baixa 
capacidade financeira e de gestão urbana das prefeituras às quais pertenciam.

A esse cenário de extremo descontrole sobre o uso e a ocupação do solo, sobrepõe-se 
o momento de profunda crise econômica do país, na década de 1980. Assim, no mesmo 
compasso em que Curitiba era alçada ao título de capital ecológica e sustentava e promovia 
o marketing para o reconhecimento de seu planejamento urbano construído sob o tripé do 
uso do solo, transporte e sistema viário:

• aprofundava-se o distanciamento social das camadas mais empobrecidas da população 
com qualidade de vida; e

• intensificava-se o surgimento das ocupações irregulares e dos assentamentos 
informais, marcos territoriais das mazelas deixadas pelo modelo de desenvolvimento 
capitalista brasileiro, transformando a paisagem antes conhecida pela sua organização 
e pela preservação e conservação de suas áreas verdes, sobretudo na cidade-polo da 
RM de Curitiba.

Além do desafio de vencer o reconhecido conservadorismo da capital mais europeia do 
Brasil, esta população passa a enfrentar uma árdua luta para a garantia por moradia digna. 
A regularização fundiária e a produção habitacional para a baixa renda estavam longe de asseverar 
os canais políticos e financeiros ou as regras adequadas condizentes com a necessidade social da 
população. Nas cidades do entorno, por sua vez, as ocupações irregulares despontaram com 
maior vigor na paisagem metropolitana a partir da década de 1990, podendo ser explicadas pela 
ocorrência do processo de ocupação de lotes vazios dos loteamentos aprovados nas décadas de 
1950, 1960 e 1970. Esses loteamentos mantinham-se vazios pela força do poder público que, 
amparado pela Lei Federal no 6.766, de 19 de dezembro 1979 (Lei de Parcelamento do Solo), 
proibia a ocupação dos lotes situados em áreas frágeis, alagáveis e sem infraestrutura.
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Se, por um lado, a citada lei disciplinou o parcelamento adequado do solo nas grandes 
cidades, por outro, criou as circunstâncias perfeitas para a ocupação irregular de áreas com 
grande fragilidade ambiental, uma vez que a aglomeração urbana encontra-se assentada 
justamente nas cabeceiras do rio Iguaçu e de seus afluentes, caracterizadas pelas extensas 
planícies úmidas de campos turfosos e de drenagem natural de suas águas. A década de 
1990 é assim marcada pelo surgimento das maiores áreas com ocupações irregulares na RM 
de Curitiba, das quais se destacam o Guarituba, em Piraquara, a Vila Zumbi e Liberdade, 
em Colombo, e Jardim Alegria, em São José dos Pinhais.

Paralelamente ao advento das lutas sociais por moradia e qualidade de vida, outro 
movimento toma forma e força ao longo da década de 1980, atingindo o seu ápice com a 
realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
a ECO 92, no Rio de Janeiro. Na RM de Curitiba, as repercussões das discussões sobre 
preservação, proteção e conservação em busca de um desenvolvimento sustentável, na 
dimensão do uso e ocupação do solo, podem ser representadas por duas frentes. A primeira 
caracterizada pelo debate em torno da proteção e gestão de mananciais de abastecimento 
público e do controle e gestão da ocupação do solo, considerando principalmente a 
manutenção da qualidade hídrica e a preservação das áreas de inundação e de drenagem 
natural dos leitos dos rios. A segunda, menos citada em artigos e publicações, a da poluição 
atmosférica e de efluentes gerada pelas muitas indústrias que se instalaram nas décadas de 
1970 e 1980, fruto do modelo vigente de desenvolvimento industrial das cidades.

Como corolário da primeira frente de discussão, é aprovada a Lei Estadual 
no 12.248/1998, concebida pela Comec e conhecida até hoje como Lei de Proteção dos 
Mananciais. Elaborada para ser o Sistema Integrado de Gestão e Proteção dos Mananciais 
(Sigprom), surgiu a partir do debate da necessidade de prover as áreas de mananciais de 
abastecimento público com instrumentos e diretrizes que fizessem frente aos problemas 
vigentes de uso e ocupação do solo. Conforme destacado anteriormente, esses problemas 
foram provenientes das proibições demasiado restritivas impostas e aplicadas a partir da Lei 
Federal no 6.766/1979.

A partir da Lei de Proteção dos Mananciais, a Comec buscou atuar de forma 
a instrumentalizar as principais áreas de mananciais do entorno metropolitano, que 
conviviam com o problema da grande pressão por ocupação, intensificada pela condição de 
ilegalidade da população que ali se instalava em ritmo crescente. Os zoneamentos propostos 
permitiriam, desta forma, a consolidação de usos desde que adequados à capacidade de 
suporte ambiental, procurando, sob esta ótica, um planejamento que tivesse como unidade 
básica as bacias hidrográficas.

Considerando as prioridades técnicas e também políticas da época, os zoneamentos 
foram formulados e aprovados na seguinte ordem: Unidades Territoriais de Planejamento 
(UTPs) do Guarituba, de Pinhais, do Itaqui, de Campo Magro e de Quatro Barras (todas 
em 1999); e Áreas de Proteção Ambiental (APAs) do Iraí (2000), do Passaúna (2001) e do 
Piraquara (2002).

Cabe salientar que a ideia de um sistema integrado pressupunha o zoneamento como 
um instrumento-base e não fim, a partir do qual as demais ferramentas previstas, como o 
monitoramento e a fiscalização do uso do solo, deveriam ser efetivadas para a apropriada 
gestão da manutenção e do melhoramento da qualidade hídrica dos mananciais. Quatorze 
anos após a aprovação do primeiro zoneamento, nenhuma dessas ferramentas consideradas 
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essenciais foi implementada. Somente o Conselho Gestor dos Mananciais (CGM) continua 
atuante, mantendo a realização de reuniões periódicas ao longo do tempo.

A instituição dos zoneamentos das UTPs possibilitava, entre outros, a delimitação de 
Áreas de Interesse Social (Aisos), com o objetivo de regularização fundiária, instrumento 
este equivalente às Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis), instituído apenas alguns 
anos mais tarde pelo Estatuto das Cidades, em 2001. Foi a partir deste instrumento que 
o município de São José dos Pinhais pôde levar em frente a regularização fundiária das 
ocupações irregulares do Jardim Alegria, situado na UTP do Itaqui, no início da década. 
Era também a partir desse instrumento que estudos estavam sendo iniciados pela Comec 
juntamente com outras instituições do estado para a regularização fundiária de áreas na 
UTP do Guarituba.

Na continuidade, ao mesmo tempo que a flexibilização do uso do solo viabilizaria 
a regularização fundiária desses grandes assentamentos informais, a legislação também 
propiciava direta ou indiretamente a proliferação na RM de Curitiba de outra forma de 
ocupação, considerada, de um ponto de vista racional e tecnocrático, compatível com a 
área de proteção dos mananciais pela sua baixa densidade populacional: os condomínios 
residenciais horizontais fechados (mapa 3).

MAPA 3
Condomínios residenciais fechados (1950-2000)

Fonte: Nagamine (2001).
Obs.: Imagem cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos 

autores para publicação (nota do Editorial).

Esta forma de ocupação considerada excludente, desigual e fragmentadora do espaço 
urbano já predominava, desde a década de 1990, em áreas valorizadas de vazios urbanos 
no entorno próximo aos serviços e comércio especializado da capital, especialmente em sua 
porção do arco norte-oeste (bairros de Vista Alegre, Cascatinha, São João, Santa Felicidade, 
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São Braz, Campo Comprido, Campina do Siqueira, Seminário, Bom Retiro, São 
Lourenço e Barreirinha) e ao sudeste (bairro do Uberaba). Fazia parte da nova dinâmica de 
apropriação do espaço urbano, que, associada ao estabelecimento de novos shopping centers 
e ao aumento em massa da frota de carros, representaria um modelo da materialização do 
medo generalizado nas cidades e do abandono do centro.

Da mesma forma, na RM de Curitiba, a mobilidade e acessibilidade cada vez mais 
facilitadas para as faixas de renda média e alta da população, pelo binômio carro versus 
infraestrutura viária, fizeram com que a implantação dos condomínios residenciais 
horizontais fechados se estendesse para além dos contornos da periferia metropolitana, 
sobretudo em áreas de alto valor paisagístico e ambiental: especificamente nas áreas das 
UTPs de Pinhais e de Quatro Barras e da APA do Iraí.

Caracteriza-se como um divisor de águas o estabelecimento, em 2003, do Alphaville 
Graciosa, no município de Pinhais, na UTP homônima. O Alphaville Graciosa é 
representativo de um modelo de empreendimento associado a propostas mercadológicas 
excludentes, segundo Lopes e Mendonça (2010, p. 243), fundamentado na ideia de que 
a preservação do meio ambiente só pode ser alçada mediante a “privatização da natureza” 
para as classes economicamente mais favorecidas da sociedade. Além do debate sobre a 
desigualdade social gerada por esta tipologia de “enclave fortificado” (Caldeira, 2000), ou 
ainda sobre o intrincado alinhamento político de interesses manifestados por empresas desse 
porte para a consecução de suas obras, com influência inclusive na mudança de parâmetros 
de legislação, cabe destacar a lógica capitalista envolvida nesse tipo de empreendimento. Seus 
agentes “são levados a incorporar modelos globais de urbanização e a criar externalidades 
positivas, no sentido de direcionar esforços para tornar os espaços atrativos dessa metrópole, 
se não todos, pelo menos aqueles de interesse do grande capital” (Ritter, 2010, p. 276).

Essa mesma lógica pode ser observada ao se analisar o processo de implementação das 
indústrias automotivas na RM de Curitiba, no mesmo período, ainda dominado pelo modelo 
da produção urbano-industrial. Além de modificar legislações de ordenamento territorial, 
o governo do estado ofereceu “vantagens competitivas” para atrair novos investimentos 
do capital industrial, sobretudo das empresas transnacionais – principalmente indústrias 
automobilísticas que serviriam como indústrias motrizes para alavancar o crescimento 
econômico regional (Lopes e Mendonça, 2010, p. 240). Não por acaso, a implantação da 
Renault e Audi em São José dos Pinhais e da Chrysller em Campo Largo vem acompanhada 
de mudanças estruturais na RM de Curitiba. Destacam-se entre estas a implantação da obra 
do Contorno Leste em 2002 e do Contorno Norte em 2003, e a formação, no caminho de 
sua acessibilidade intrametropolitana e interestadual, de novas espacialidades produtivas de 
pequenas indústrias de apoio aos complexos automotivos.

A metropolização acentuada a partir dos anos de 1990 permitiu que determinadas condições, 
antes existentes em Curitiba e em algumas porções limítrofes a esta cidade, se expandissem e 
abrangessem mais lugares do aglomerado. Isso pôde ser constatado principalmente pela extensão 
dos deslocamentos da atividade produtiva, os quais se ampliaram no período 1996-2008, em 
comparação às décadas anteriores. Apesar de serem basicamente os mesmos municípios de destino 
das indústrias relocadas da metrópole, verificou-se que as instalações ocorreram em locais mais 
distantes dos limites municipais com Curitiba. Tal situação permite evidenciar o processo de 
expansão urbana em curso no aglomerado, tendo como um dos precursores a indústria (Baliski, 
2011, p. 170).
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Os Contornos Leste e Norte complementam a formação do Anel de Contorno Viário 
da RM de Curitiba, que se distingue atualmente como a principal estrutura de ligação 
intermunicipal metropolitana com característica centrífuga, ao contrário das demais 
infraestruturas rodoviárias, que são centrípetas em relação à capital. Exerce esta função 
principalmente na porção oriental, na qual o Contorno Leste, na categoria de rodovia 
federal (BR-116), fortaleceu a ligação direta entre São José dos Pinhais, Piraquara e Quatro 
Barras. Este também conferiu potencialidade regional e logística a esses municípios, por 
se localizarem em vias de ligação direta com polos urbanos de grande importância, como 
São Paulo, Joinville, Florianópolis e Porto Alegre, sem a necessidade de passar pela capital.

Ao sul e a oeste, por sua vez, o anel viário perpassa a malha urbanizada de Curitiba, 
destacando-se na porção meridional o desenvolvimento da mancha conurbada à Araucária, 
como consequência da implementação do complexo industrial CIC/Ciar em 1973. Ao 
norte, o anel viário consolida a ligação de extensas manchas contíguas de urbanização, 
formadas a partir da década de 1970, entre os municípios de Almirante Tamandaré e 
Colombo, conforme já relatado.

FIGURA 2
Áreas com maior densidade de estabelecimentos industriais (1977 e 2008)

Fonte: Baliski (2011).
Obs.: Imagem cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos 

autores para publicação (nota do Editorial).

Com exceção da região conurbada ao norte com Almirante Tamandaré e Colombo, e 
ao sul com Araucária, o Anel de Contorno Viário representa, de maneira geral, uma barreira 
à expansão da mancha urbana do aglomerado metropolitano. Em realidade, isto se deve 
muito mais às condicionantes ambientais existentes que a essa estrutura viária. A leste, a 
urbanização alcança os contornos da APA do Iraí e invade as várzeas inaptas à ocupação do 
conjunto de nascentes do rio Iguaçu, formado pelos rios Palmital, Iraí, Piraquara, Itaqui 
e Pequeno, localizados internamente ao anel viário nos municípios de Pinhais, Piraquara, 
Quatro Barras e São José dos Pinhais. A oeste, a mancha urbana se depara com as restrições 
impostas pela APA do Passaúna e pelo rio Verde. Ao norte, por sua vez, a malha conurbada 
aos municípios de Colombo e Almirante Tamandaré encontra barreiras ambientais delineadas 
pelas restrições à ocupação da área de influência do aquífero Karst.
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MAPA 4
RM de Curitiba: NUC e principais rodovias (2006)

Fonte: Comec (2006).
Obs.: Imagem cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos 

autores para publicação (nota do Editorial).

Sob essa perspectiva, a figura da evolução da ocupação urbana da RM de Curitiba 
(Comec, 2006) permite avaliar que os fragmentos dispersos na mancha urbana de 
1976 (figura 3) já indicavam os principais vetores de expansão urbana da aglomeração 
metropolitana. Esses mesmos fragmentos foram sendo adensados e expandidos conforme 
se verifica nas manchas de 1981, 1991, 1996, 2000 e 2004 (figura 3, figura 4 e figura 5), 
até o limite de suas barreiras físicas e ambientais, formando malhas de ocupação que se 
expressam pela contiguidade e intensidade de suas relações urbanas. Observa-se, por esse 
processo, a rápida transformação de áreas antes consideradas eminentemente rurais dentro 
do anel viário metropolitano.
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FIGURA 3
Mancha de ocupação urbana (1976 e 1981)

Fonte: Comec (2006).
Obs.: Imagem cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos 

autores para publicação (nota do Editorial).

FIGURA 4
Mancha de ocupação urbana (1991 e 2000)

Fonte: Comec (2006).

Obs.: Imagem cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos 
autores para publicação (nota do Editorial).

À luz da evolução da ocupação urbana observada nas décadas de 1950 a 1980, o 
processo indicava – como já mencionado – um caminho sem volta rumo à metropolização, 
marcado pela crescente periferização da metrópole. Pode-se hoje afirmar que a aglomeração 
urbana da RM de Curitiba assim formada não somente se estendeu e alcançou os limites 
físicos de suas condicionantes ambientais, como se tornou mais intensa dada a complexidade 
e extensão de sua rede de relações. Além disso, exibe um modelo de segregação social 
cuja base explicativa não se limita ao padrão centro-periferia ou à lógica simplista da 
produção da CIC (Rufino e Pereira, 2011, p. 70). Pondera-se que os acontecimentos 
da última década na RM de Curitiba podem estar relacionados à acentuação de problemas 

Relatorio_Analise_Curitiba2.indb   26 28/09/2015   11:42:06



27Análise Comparativa das Funções Públicas de Interesse Comum da RM de Curitiba

cada vez mais comuns às áreas metropolitanas, segundo Lencioni (2011), chamada de 
metamorfose metropolitana.

FIGURA 5
Mancha de ocupação urbana (1996 e 2004)

Fonte: Comec (2006).
Obs.: Imagem cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos 

autores para publicação (nota do Editorial).

Para Lencioni (2011, p. 52-53), as mudanças observadas “expressam uma metamorfose 
social e espacial e constituem um produto contemporâneo da metropolização do espaço”. 
A  autora (idem, ibidem) afirma que tais mudanças “trouxeram limites ao uso que, há 
séculos, atribui-se à palavra metrópole, colocando-se à frente da transição urbana que 
levou, no passado, à crescente urbanização da população e ao intenso desenvolvimento de 
cidades”. Embora a RM de Curitiba seja caracterizada como uma metrópole de hierarquia 
num patamar inferior ao daquelas analisadas pela autora em seu livro (São Paulo, Santiago 
e Buenos Aires), as características do processo podem ser evidenciadas ao se observar que 
também esta RM passa por uma diminuição relativa do crescimento demográfico de sua 
cidade central, acompanhada de expansão demográfica e de desenvolvimento do ambiente 
construído de outros municípios da região. Como exemplos, citam-se os municípios de 
Almirante Tamandaré, Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais e Araucária, todos com 
elevado nível de integração com o polo.

Além disso, a RM de Curitiba se constitui numa região de grande escala territorial da 
metropolização do espaço, com limites dinâmicos e difusos, na qual se observa a intensidade dos 
movimentos pendulares entre algumas cidades da região, conformando uma expressiva estrutura 
regional em rede. Também possui características que não dizem respeito apenas à transição do 
rural para o urbano, embora o processo possa contê-la, porque seu núcleo é a urbanização.

As transformações territoriais de uso e ocupação do solo verificadas nesta grande 
área metropolizada, portanto, embora repitam a mesma lógica das dinâmicas oriundas do 
desenvolvimento capitalista, expressam uma “nítida e intensa fragmentação territorial e 
transparente segregação social, até então nunca vistas, ao lado de espaços com características 
bastante homogêneas” (Lencioni, 2011, p. 52).

Como válvula propulsora deste cenário está a trajetória de vigoroso crescimento 
econômico da última década, com expansão dos empregos formais, distribuição da renda e 
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incorporação de amplos segmentos da população historicamente marginalizados ao mercado 
de bens modernos. Ao mesmo tempo, a grande mobilidade de capitais internacionais 
vinculada ao caráter liberal das políticas de planejamento e gestão urbana resultou em uma 
intensificação da produção imobiliária, processo que passa a aparecer como um dos fatores 
determinantes na reestruturação desses espaços (Rufino e Pereira, 2011, p. 68).

Com base nesses fatores, a seguinte dinâmica pode ser destacada na reestruturação 
urbana da RM de Curitiba. A transferência da Rodovia BR-116, que antes atravessava de 
norte a sul o município de Curitiba, para o Contorno Leste inseriu definitivamente esta via, 
hoje denominada Linha Verde, à malha intraurbana da capital. A sua estratégia de utilização 
segue o modelo da falta de diálogo ou de um planejamento integrado entre os municípios 
metropolitanos afetados por este importante corredor metropolitano em detrimento da 
cidade-polo. As mudanças incorporadas no zoneamento municipal de Curitiba em 2000 
e os projetos e investimentos em obras nesta via, prestes a se tornar um importante eixo 
de transporte municipal com potencialidade metropolitana, foram fatores suficientes para 
transformá-la em um dos vetores atuais de indução da produção imobiliária.

Esta produção, que ocorreu não só sobre a Linha Verde mas também sobre vias a ela 
conectadas, como a Wenceslau Braz ou a Avenida Brasília-Francisco Derosso, foi corroborada 
pelo anúncio do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), publicado pela Medida 
Provisória no 459, de 25 de março de 2009. Este programa buscava claramente impactar 
a economia por meio dos efeitos multiplicadores gerados pela indústria da construção e 
por meio do estabelecimento de um patamar de subsídio direto, proporcional à renda das 
famílias. Além dos subsídios, o MCMV aumentou o volume de crédito para aquisição e 
produção de habitações, ao mesmo tempo que reduziu os juros. Completada a meta de 
1 milhão de moradias no país, sua continuidade dá-se pelo lançamento do MCMV II, em 
setembro de 2011.

No entanto, tendo em vista a ausência do planejamento integrado entre os municípios 
da RM de Curitiba, notadamente aqueles pertencentes ao NUC, conforme anteriormente 
mencionado, pergunta-se em que medida os empreendimentos gerados preenchem as 
lacunas de moradia e melhoria da qualidade de vida desta população. O modelo praticado 
pelo município-polo repete o padrão de exclusão da população de mais baixa renda das 
áreas com melhor infraestrutura – dentro da visão unificada do uso do solo, sistema viário e 
transporte –, tanto mais acentuado ao se considerar que a dinâmica pendular diária urbana 
extrapola os seus limites municipais. Em outras palavras, estas áreas melhor estruturadas 
possuem valor venal superior à possibilidade de aquisição pelas famílias de mais baixa renda 
residentes no próprio município ou fora dele. Além disso, coincidentemente, também são as 
mesmas famílias com maior dependência pelo transporte público para o seu deslocamento 
diário, hoje realizado de forma cada vez mais precária e levando cada vez mais tempo.

O crescimento da produção imobiliária foi sentido, desta forma, em outros importantes 
vetores de crescimento existentes na cidade de Curitiba. Entre eles, destaca-se o corredor 
trinário oeste, nas áreas de grandes glebas dos bairros Mossunguê e Campo Comprido, 
em que se verifica um vertiginoso crescimento em altura (figura 6). Além disso, de forma 
difusa no território, outras glebas remanescentes foram sendo ocupadas com a implantação 
de empreendimentos de grande porte, nos quais pode ser evidenciada uma padronização 
caracterizada pelas semelhanças em termos de tipologias arquitetônicas, soluções 
construtivas e implantação sobre os terrenos.
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FIGURA 6
Curitiba: produção imobiliária no eixo trinário oeste
5A – 2004

5B – 2013

Fonte: Google Maps.
Elaboração: Ipardes.
Obs.: Imagem cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos 

autores para publicação (nota do Editorial).

A pesquisa Perfil Imobiliário 2012, realizada pela Brain Bureau de Inteligência 
Corporativa, sob encomenda da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado 
Imobiliário no Estado do Paraná (Ademi-PR), mostrou a consolidação da tendência de 
verticalização em Curitiba pelo número de alvarás emitidos para construção de edifícios 
com quatro pavimentos ou mais, quatro vezes maior que o volume de prédios de até 
três pavimentos. Esse fenômeno da cidade que cresce para o alto ocorre em razão da 
disponibilidade cada vez menor de grandes terrenos e áreas para grandes condomínios 
horizontais, em função da necessidade de preservação ambiental (Nascimento, 2012).

Dados fornecidos pela Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades 
(SNH/MCidades), em relação ao MCMV entre o ano de seu lançamento em 2009 e julho 
de 2013, demonstram que os empreendimentos contratados em razão do seu número e 
valor foram proporcionalmente muito maiores em Curitiba, onde 103 contratos foram 
assinados nesse período. A intensidade de construção foi maior nos três primeiros anos, 
quando a capital contou com 70,78% em 2009, 67,19% em 2010 e 68,04% em 2011 
do total de valores disponibilizados para a RM de Curitiba (tabela 5). Em 2012, esta 
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porcentagem caiu para 34,45%, e até julho de 2013 não havia sido contratado nenhum 
outro empreendimento na capital pelo MCMV. Assim, Curitiba perde participação em 
relação principalmente a São José dos Pinhais, que constitui o segundo município com 
maior número de empreendimentos durante esses anos (31 empreendimentos), passando 
de 12,82% do valor contratado total na RM de Curitiba em 2009 para 27,42% em 2012 
e 65,27% no primeiro semestre de 2013.

TABELA 5
RM de Curitiba: empreendimentos do MCMV contratados, por município (jan. 2009-jul. 2013)

Município Número de empreendimentos Valor contratado (R$) Porcentagem em relação ao ano Unidades contratadas

2009

Araucária   1   14.537.120,00     4,70    160

Colombo   3   13.810.000,00     4,47    301

Curitiba 23 218.905.259,87   70,78 4.376

Fazenda Rio Grande   1   22.365.767,99     7,23    501

São José dos Pinhais   4   39.644.077,01   12,82    852

Total 32 309.262.224,87 100,00 6.190

2010

Almirante Tamandaré   2     8.581.314,18     2,27    160

Campina Grande do Sul   5     5.504.000,00     1,46      88

Campo Largo   2   21.606.000,00     5,72    264

Colombo   2     3.808.764,54     1,01      48

Curitiba 30 253.942.265,99   67,19 4.328

Tijucas do Sul   1     3.080.783,70     0,82      47

Pinhais   3   16.605.880,98     4,39    312

São José dos Pinhais   5   64.827.052,24   17,15 1.098

Total 50 377.956.061,63 100,00 6.345

2011

Araucária   5   17.692.000,00     6,11    277

Campo Largo   2     8.220.000,00    2,84    114

Colombo   3     5.600.000,00     1,93    112

Cerro Azul   1     5.148.000,00     1,78      99

Curitiba 35 196.935.360,26   68,04 3.601

Lapa   2   13.946.600,00     4,82    274

São José dos Pinhais   5   41.919.743,92   14,48    824

Total 53 289.461.704,18 100,00 5.301

2012

Almirante Tamandaré     2      21.475.680,00     3,33      415

Araucária   11    122.364.999,00   18,96   1.384

Campina Grande do Sul     1        1.615.226,00     0,25        14

Cerro Azul     1           950.000,00     0,15        19

Colombo     4      27.852.779,99     4,31      234

Curitiba   15    222.378.401,62   34,45   2.363

Fazenda Rio Grande     2      32.581.709,02     5,05      608

Pinhais     2      39.260.000,00     6,08      350

São José dos Pinhais   12    177.025.159,00   27,42   1.963

Total   50    645.503.954,63 100,00   7.350

(Continua)
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(Continuação)

Município Número de empreendimentos Valor contratado (R$) Porcentagem em relação ao ano Unidades contratadas

2013

Araucária     2      22.666.000,00   12,27      209

Colombo     1        8.640.000,00     4,68        72

Piraquara     1      21.824.000,00   11,81      341

Pinhais     4      11.050.000,00     5,98        85

São José dos Pinhais     5    120.612.490,00   65,27   1.006

Jul./2013   13    184.792.490,00 100,00   1.713

Total 198 1.806.976.435,31 100,00 26.899

Fonte: SNH/MCidades.
Elaboração: Ipardes.

Os demais municípios do entorno metropolitano, embora com menor intensidade, 
também sofreram os reflexos dessa nova reestruturação urbana, sob os efeitos da globalização 
do capital e dos investimentos governamentais, sobretudo, das somas distribuídas pelo PAC. 
Destacam-se os municípios de Araucária com dezenove empreendimentos contratados, 
Colombo com treze e Pinhais com nove. Ainda, incluídos na chamada ACP, embora com 
poucos empreendimentos contratados, podem ser mencionados os municípios de Campina 
Grande do Sul (seis), Almirante Tamandaré (quatro), Campo Largo (quatro), Fazenda Rio 
Grande (três) e Piraquara (um). Outros três municípios localizados num segundo anel 
metropolitano também tiveram empreendimentos aprovados pelo MCMV: Cerro Azul 
(dois), Lapa (dois) e Tijucas do Sul (um).

Verifica-se assim que o maior número de empreendimentos do MCMV, fora de 
Curitiba, localizou-se preferencialmente nas áreas de mais acentuada urbanização contínua 
e contígua, municípios de São José dos Pinhais, Pinhais, Colombo e Araucária (gráfico 2). 
Nos demais municípios, conclui-se que a lógica de restrição à ocupação e adensamento 
a partir dos zoneamentos elaborados como instrumento do sistema de gestão e proteção 
dos mananciais, conforme já relatado, não foi interrompida. O modelo preponderante 
nesses municípios, como Quatro Barras, Campina Grande do Sul ou Campo Largo, é 
ainda de continuidade preferencial de uso por condomínios residenciais horizontais, como 
forma de  obter ocupação mais rarefeita em termos de densidade populacional e como 
consequência de melhor controle para a proteção dos mananciais de abastecimento público.

Embora os dados obtidos não revelem se nos municípios fora de Curitiba há um 
número maior de empreendimentos contratados pelo MCMV para famílias com faixa de 
renda abaixo de três SMs, é um fato concreto, seja em áreas centrais, seja em periféricas, 
que a grande aglomeração metropolitana mostra-se cada vez mais fragmentada e segregada. 
Ao fenômeno da supervalorização dos eixos de adensamento da capital, segue-se o aumento 
da procura por opções de residências de qualidade nos municípios do entorno, possibilitado 
pela fácil acessibilidade aos centros de consumo do município-polo. Em Curitiba, os serviços 
prestados para consumo desta população mais privilegiada são cada vez mais especializados 
e globalizados, sendo evidente a subordinação do espaço ao capital imobiliário.
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GRÁFICO 2
RM de Curitiba: número de empreendimentos contratados pelo MCMV, por município  
(jan. 2009-jul. 2013)
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Fonte: SNH/MCidades.
Elaboração: Ipardes.

Concomitantemente, o que se vê na grande aglomeração urbana é o aumento da 
informalidade da habitação, nas porções de mais difícil acesso aos serviços de transporte 
para o seu deslocamento para o trabalho ou estudo. Uma sobreposição do mapa de espaços 
informais de moradia com o desenho da RIT da RM de Curitiba é suficiente para se constatar 
que os usuários necessitam percorrer longas distâncias para uma efetiva integração a uma 
tarifa única, realizada a partir dos terminais de transporte que se encontram localizados nos 
eixos trinários de estruturação urbana da capital (mapa 5).

Pelo exposto, é possível finalmente afirmar que o uso do solo como Fpic é uma discussão 
enraizada na busca por maior integração dos municípios metropolitanos para soluções 
com responsabilidades comuns, implicando uma revisão do papel ocupado por Curitiba 
no seu planejamento urbano, de forma a de fato considerar a sua dinâmica intraurbana e 
interurbana, sem que resulte na exclusão dos espaços além dos limites municipais. Para 
tanto, o trinômio uso do solo, sistema viário e transporte urbano deve ser considerado a 
partir de uma análise da produção do espaço na escala metropolitana, na qual se insere 
a visão da responsabilidade comum entre a cidade-polo e os demais municípios, inclusive 
quanto a gestão e proteção ambiental, especialmente dos mananciais.
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3.1.2 Governança do uso do solo metropolitano: a questão dos grandes 
empreendimentos

De acordo com Firkowski (2009), a década de 1990 representa um período de grandes 
transformações socioespaciais na RM de Curitiba, resultado da conjugação da produção de 
uma imagem positiva da cidade-polo e seguida da implantação de importantes indústrias do 
ramo automobilístico na aglomeração urbana. Ressalta-se que, apesar da evidente construção 
da imagem de Curitiba nos anos 1970 e 1980, também com o intuito de atrair atividades 
diferenciadas e especializadas, tornando-a mais competitiva, isso “só se materializou enquanto 
transformações concretas quando a cidade se fez interessante aos grandes capitais internacionais, 
desencadeados primeiramente pela chegada das montadoras de veículos, ao que se seguiram 
importantes redes de comércio e serviços, entre outros” (Firkowski, 2009, p. 32).

A década de 1990 apresenta-se como marco, pois, a partir de então, os trunfos locais passam a se 
materializar por meio de investimentos, não só do setor industrial, sem dúvida os mais vultosos, 
mas, sobretudo, dos serviços voltados às empresas e ao “novo” mercado constituído pelas empresas, 
pelos novos habitantes da cidade, que demandam serviços globalizados, e pelo fluxo de executivos 
e profissionais especializados que se intensifica.

Assim, desencadeou-se um processo de internacionalização de vários setores de atividades, até 
então tipicamente locais, com destaque para os supermercados e hipermercados, hotéis, agências 
de publicidade (op. cit., p. 34).

Para a autora, a posição central ocupada por Curitiba não se encontra mais baseada na 
indústria convencional, mas, sobretudo, nas novas funções que a cidade exerce no conjunto 
mundial, “como se, de repente, tudo o que existia na cidade em termos de comércio e 
serviços tivesse que ser reformulado, de modo a se ajustar ao novo momento econômico e à 
nova dimensão de cidade, qual seja a metrópole” (Firkowski, 2009, p. 39).

Pode-se afirmar que é dentro desta lógica da produção do espaço metropolitano 
que se estabelecem, portanto, os grandes empreendimentos segundo análise da dinâmica 
socioeconômica e suas interfaces com o uso do solo realizada no item anterior, no que se refere 
à localização das indústrias automobilísticas, dos condomínios residenciais horizontais e dos 
grandes conjuntos de edifícios residenciais. Estes foram configurados, sobretudo, pelo capital 
internacional de natureza privada, ditando regras urbanísticas, alterando a conformação da 
cidade planejada e ainda com efeitos devastadores sobre as empresas. Conforme Firkowski 
(2009, p. 42), “inúmeras atividades antes controladas por capitais locais ou regionais passam 
para o âmbito de grandes empresas de atuação nacional ou global, seja através da aquisição, 
da implantação ou mesmo da composição entre ambas as possibilidades”.

Os grandes empreendimentos de natureza pública em andamento na RM de Curitiba, 
por sua vez, parecem intensificar a ideia da metrópole globalizada na medida em que atuam 
na qualificação dos espaços, de forma a torná-los mais atrativos às empresas de grande 
capacidade de aporte de capital. Corroboram esta afirmação investimentos realizados pelo 
governo federal para as cidades-sedes da Copa do Mundo de 2014 (tabela 6). Na RM de 
Curitiba, destacam-se as obras relativas a ampliação, restauração e requalificação, diretamente 
relacionadas ao estádio de futebol onde serão sediados os jogos e sua infraestrutura de 
mobilidade e acessibilidade (aeroporto, rodoferroviária, corredor aeroporto-rodoferroviária, 
corredor Marechal Floriano), e um sistema integrado de monitoramento, totalizando 
R$ 341,0 milhões em investimentos federais, R$ 33,5 milhões em estaduais e R$ 81,5 milhões 
em municipais.10 No caso do estádio de futebol, os recursos federais somam 62%, e o restante 
(38%) está sendo disponibilizado pelo Clube Atlético Paranaense (CAP), de vertente privada.

10. Disponível em: <http://www.comec.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=120>. Acesso em: fev. 2013.

Relatorio_Analise_Curitiba2.indb   34 28/09/2015   11:42:07



35Análise Comparativa das Funções Públicas de Interesse Comum da RM de Curitiba

TA
BE

LA
 6

Cu
ri

ti
ba

: i
nv

es
ti

m
en

to
s 

do
 P

AC
 p

ar
a 

a 
Co

pa
 2

01
4 

(2
01

3)

Te
m

a
Pr

oj
et

o/
O

br
a

Re
sp

on
sá

ve
l  

pe
la

 o
br

a
Va

lo
r d

o 
4o  b

al
an

ço
 –

  
de

z.
/2

01
2 

(R
$ 

m
ilh

õe
s)

G
ov

er
no

 fe
de

ra
l  

(R
$ 

m
ilh

õe
s)

G
ov

er
no

 e
st

ad
ua

l  
(R

$ 
m

ilh
õe

s)
G

ov
er

no
 m

un
ici

pa
l 

(R
$ 

m
ilh

õe
s)

In
ici

at
iva

 p
riv

ad
a 

 
(R

$ 
m

ilh
õe

s)

Es
tá

di
o

Co
m

pl
ex

o 
Es

po
rti

vo
 C

ur
iti

ba
 2

01
4 

(re
fo

rm
a 

e 
am

pl
ia

çã
o 

do
 e

st
ád

io
)

CA
P

23
4,

0 
13

1,
0 

(B
N

DE
S)

-
14

,0
 

89
,0

 (C
AP

)

Ae
ro

po
rto

Ae
ro

po
rto

 In
te

rn
ac

io
na

l A
fo

ns
o 

Pe
na

 (a
m

pl
ia

çã
o 

do
 p

át
io

, i
nf

ra
es

tru
tu

ra
, m

ac
ro

dr
en

ag
em

 e
 o

br
as

 
co

m
pl

em
en

ta
re

s)
In

fra
er

o
  2

5,
4 

  2
5,

4 
-

-
-

Ae
ro

po
rto

 In
te

rn
ac

io
na

l A
fo

ns
o 

Pe
na

 (a
m

pl
ia

çã
o 

do
 te

rm
in

al
 d

e 
pa

ss
ag

ei
ro

s 
e 

do
 s

ist
em

a 
vi

ár
io

)
In

fra
er

o
  4

1,
3 

  4
1,

3 
-

-
-

Ae
ro

po
rto

 In
te

rn
ac

io
na

l A
fo

ns
o 

Pe
na

 (r
es

ta
ur

aç
ão

 d
a 

pi
st

a 
de

 p
ou

so
, d

ec
ol

ag
em

 e
 tá

xi
 e

 o
br

as
 

co
m

pl
em

en
ta

re
s)

In
fra

er
o

  1
7,

8 
  1

7,
8 

-
-

-

M
ob

ilid
ad

e 
ur

ba
na

BR
T 

(e
xt

en
sã

o 
da

 L
in

ha
 V

er
de

-S
ul

 e
 o

br
as

 c
om

pl
em

en
ta

re
s 

da
 re

qu
al

ifi
ca

çã
o 

do
 C

or
re

do
r M

ar
ec

ha
l 

Fl
or

ia
no

, 1
,7

 k
m

)
G

ov
er

no
 m

un
ici

pa
l

  2
0,

6 
  1

8,
5 

(C
AI

XA
)

-
  2

,1
 

-

BR
T 

(C
or

re
do

r A
er

op
or

to
-R

od
of

er
ro

vi
ár

ia
, 1

4,
8 

km
, e

 d
ua

s 
ob

ra
s 

de
 a

rte
)

G
ov

er
no

s 
es

ta
du

al
  

e 
m

un
ici

pa
l

16
7,

3 
10

4,
8 

(C
AI

XA
)

  9
,2

 
53

,3
 

-

Ro
do

fe
rro

vi
ár

ia
 (r

eq
ua

lifi
ca

çã
o,

 m
el

ho
ria

 d
os

 a
ce

ss
os

, a
be

rtu
ra

 e
 re

cu
pe

ra
çã

o 
de

 v
ia

s 
e 

re
qu

al
ifi

ca
çã

o 
da

 
ed

ifi
ca

çã
o

G
ov

er
no

 m
un

ici
pa

l
  4

8,
9 

  3
5,

0 
(C

AI
XA

)
-

13
,9

 
-

Te
rm

in
al

 S
an

ta
 C

ân
di

da
 (r

ef
or

m
a,

 a
m

pl
ia

çã
o 

e 
re

qu
al

ifi
ca

çã
o 

do
 te

rm
in

al
 e

 m
el

ho
ria

 d
o 

ac
es

so
 d

e 
ve

ícu
lo

s 
e 

pe
de

st
re

s)
G

ov
er

no
 m

un
ici

pa
l

  1
2,

6 
  1

2,
0 

(C
AI

XA
)

-
  0

,6
 

-

Co
rre

do
r M

ar
ec

ha
l F

lo
ria

no
 (r

eq
ua

lifi
ca

çã
o 

do
 c

or
re

do
r, 

qu
e 

lig
a 

a 
re

gi
ão

 c
en

tra
l à

 R
M

, 8
 k

m
)

G
ov

er
no

s 
es

ta
du

al
  

e 
m

un
ici

pa
l

  5
2,

2 
  3

0,
0 

(C
AI

XA
)

13
,4

 
  8

,8
 

-

Si
st

em
a 

In
te

gr
ad

o 
de

 M
on

ito
ra

m
en

to
 (i

m
pl

an
ta

çã
o 

e 
m

od
er

ni
za

çã
o 

do
 s

ist
em

a 
de

 c
on

tro
le

 e
 

m
on

ito
ra

m
en

to
 d

o 
trá

fe
go

 d
e 

ve
ícu

lo
s)

G
ov

er
no

s 
es

ta
du

al
  

e 
m

un
ici

pa
l

  8
2,

5 
  6

8,
2 

(C
AI

XA
)

10
,9

 
  3

,4
 

-

Vi
as

 d
e 

In
te

gr
aç

ão
 R

ad
ia

l M
et

ro
po

lit
an

as
 (i

nt
eg

ra
 m

un
icí

pi
os

 d
a 

RM
 e

 a
s 

vi
as

 ra
di

ai
s 

– 
Av

. S
al

ga
do

 F
ilh

o,
 

0,
9 

km
; A

v. 
da

 In
te

gr
aç

ão
, 4

,0
 k

m
; e

 R
ua

 d
a 

Pe
dr

ei
ra

, 6
,0

 k
m

).
G

ov
er

no
 e

st
ad

ua
l

  5
8,

4 
  3

6,
5 

(C
AI

XA
)

21
,9

 
-

-

Fo
nt

e:
 M

in
ist

ér
io

 d
o 

Tr
an

sp
or

te
 e

 C
om

ec
.

O
bs

.: 
1.

 E
xc

lu
íd

as
 a

s 
ob

ra
s 

qu
e 

nã
o 

fa
ze

m
 m

ai
s 

pa
rte

 d
as

 a
çõ

es
.

   
   

  2
. B

RT
 –

 B
us

 R
ap

id
 Tr

an
sit

; B
N

DE
S 

– 
Ba

nc
o 

N
ac

io
na

l d
e 

De
se

nv
ol

vi
m

en
to

 E
co

nô
m

ico
 e

 S
oc

ia
l; 

CA
IX

A 
– 

Ca
ix

a 
Ec

on
ôm

ica
 F

ed
er

al.

Relatorio_Analise_Curitiba2.indb   35 28/09/2015   11:42:07



36 Relatório de Pesquisa

Verifica-se que outras três obras – extensão da Linha Verde-Sul (R$ 20,6 milhões), 
requalificação do terminal Santa Cândida (R$ 12,6 milhões) e vias de integração radiais 
metropolitanas (R$ 58,4 milhões) – não se encontram na mesma razão, diretamente 
relacionadas à estruturação necessária para a Copa 2014. As duas primeiras são 
projetos relacionados à rede de transporte de Curitiba, ao passo que a terceira é constituída 
por um conjunto de três obras viárias, duas das quais desencadeadas por projetos 
estabelecidos pela Comec, tendo em vista as diretrizes metropolitanas de sistema viário 
(Comec, 2000), conforme poderá ser visto na análise dos seus contratos no item 3.1.4.

Relativamente à gestão metropolitana, ressalta-se que os projetos em foco não 
foram constituídos como fruto de um planejamento metropolitano integrado desejável 
para empreendimentos deste porte. Antes, contudo, são representativos do retrato da 
fragmentação político-espacial existente, aqui subdivida em obras de Curitiba e obras do 
governo do estado, neste caso metropolitanas. Isto equivale a dizer que vultosos recursos 
estão sendo gastos em obras de arte, como é o caso da polêmica Ponte Estaiada, proveniente 
do montante destinado às obras do corredor aeroporto-ferroviária, sem que possa ser 
avaliada em que medida é compatível com a escala de intervenção numa rede de mobilidade 
metropolitana, com ganhos efetivos para a sociedade.

O metrô para o município de Curitiba constitui outra obra de porte de dimensão 
metropolitana. Com projeto redefinido sobre o mesmo traçado em que hoje percorrem os 
ônibus biarticulados de norte a sul num sistema conhecido como BRT, cabe considerar que 
as discussões e estudos que antecederam a definição do traçado previam quatro alternativas, 
todas elas sobre o mesmo trajeto ligando o Pátio de Manutenção na CIC e o Terminal Santa 
Cândida, utilizando integral ou parcialmente o traçado definido pela canaleta exclusiva da 
Estrutural Norte-Sul. A questão que se coloca, do ponto de vista metropolitano, e nesse 
contexto de grande interface com o uso e a ocupação do solo, é novamente a falta de diálogo 
e discussão metropolitana. Conforme visto no item anterior, o modelo urbano de Curitiba, 
estruturado sobre o tripé uso do solo, sistema de transporte e sistema viário, concorre para a 
promoção do capital imobiliário, excluindo das áreas mais estruturadas e mais acessíveis para 
o transporte urbano a população que mais necessita da integração tarifária. Assim, pergunta-se 
se antes de considerar o traçado da Estrutural Norte-Sul como o mais adequado para o metrô, 
contando com quatro alternativas, não teria sido importante esgotar outras possibilidades que 
considerassem a realidade de fluxos da grande aglomeração metropolitana.

De toda forma, o novo projeto para o metrô sobre o traçado da Estrutural Norte-Sul já foi 
selecionado e aprovado a partir de um procedimento de manifestação de interesse lançado pela 
atual gestão da Prefeitura Municipal de Curitiba, mecanismo pelo qual interessados em sugerir 
novos projetos poderiam fornecer ideias que, sendo aproveitadas, seriam pagas posteriormente 
com a construção da obra. O ganhador foi o projeto do Consórcio Triunfo Participações e 
Investimentos S.A., 3,6 km mais extenso que o projeto original, totalizando 22 km entre a CIC 
e o bairro Santa Cândida. De acordo com a prefeitura, encontra-se em fase de negociação com 
o governo federal a liberação de recursos da ordem de R$ 2,1 bilhões, com licitação prevista 
para o fim do ano, início das obras em 2014 e finalização em 2018. Sendo posta desta forma, 
como uma nova condicionante à gestão metropolitana, cabe ressaltar que o projeto reduzirá 
consideravelmente o tempo de percurso dos usuários, aumentando em seis vezes a atual capacidade 
do BRT. As questões de dimensão metropolitana, por conseguinte, deverão ser orientadas por 
essa nova realidade. Sob essa perspectiva, a expansão da RIT, a integração física desta com outros 
modais de transporte e também a possibilidade de revisão dos parâmetros urbanísticos constituem 
elementos com possibilidades de mudanças para o planejamento urbano.
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Não menos relevantes são os valores divulgados de aporte de recursos do MCidades 
em investimentos para a urbanização de assentamentos precários na RM de Curitiba. 
Da ordem mínima de R$ 13 milhões e máxima de R$ 99 milhões, abrangem os municípios 
de Araucária, Campo Magro, Colombo, Curitiba, Pinhais, Piraquara e São José dos Pinhais, 
sendo que em seis casos, do total de dezessete, o executor é o estado, detendo maiores 
valores. O valor mais alto refere-se à urbanização daquela que é considerada a  
maior ocupação irregular da RM, localizada em Piraquara: o bairro Guarituba (quadro 1).

QUADRO 1
Investimentos em obras do PAC, tipologia Urbanização de Assentamentos Precários (dez. 2012)

Município Nome do empreendimento Executores Investimento total (R$)

Araucária Urbanização – área de risco Bico do Lacre e Iguatemi Estado -

Campo Magro Urbanização – APA do Passaúna Município -

Campo Magro Urbanização – Morro da Formiga Estado -

Campo Magro Urbanização – Passaúna Estado 13.891.476,41

Campo Magro Elaboração de estudos e projetos para urbanização – ocupação irregular da APA do Rio Verde Município -

Colombo Urbanização – Roça Grande (Jardim Contorno), Vila Marambaia e Liberdade Estado 19.991.330,75

Colombo Urbanização – bairro Jardim Guaraituba e áreas circunvizinhas Município 28.817.647,26 

Curitiba Urbanização – bacias dos rios Barigui, Iguaçu, Belém e Atuba (Estrada de Santa Cândida) Município 12.789.000,00

Curitiba Urbanização – Vila Nova Aurora, Americana e Coqueiros Município -

Curitiba Urbanização – margens do arroio Xisto e Padilha Município -

Curitiba Urbanização – bacias dos rios Barigui, Iguaçu, Belém e Atuba (Rua Águas do Passaúna) Município 23.908.000,00 

Curitiba Urbanização – Vila Torres Município -

Curitiba Urbanização – Terra Santa Município 22.421.170,69 

Pinhais Urbanização – Iraí Estado 42.811.011,76 

Piraquara Urbanização – bairro Guarituba Estado 99.219.209,44 

São José dos Pinhais Urbanização – bairros Guatupê e Borda do Campo, composta por dezoito comunidades em 
seis vizinhanças

Município 33.400.000,00 

São José dos Pinhais Urbanização – Jardim Modelo Município -

Fonte: Brasil (2012b).
Elaboração: Ipardes.
Obs.: (-) valor não divulgado em razão da possibilidade de uso do RDC.

No entanto, a possibilidade de soluções, aberta a partir dos novos programas federais 
de enfrentamento do deficit habitacional qualitativo e quantitativo, revelada na captação de 
recursos por sete dos principais municípios da aglomeração urbana de Curitiba destinados a 
assentamentos precários, que há mais de uma década sofrem pela sua localização, sobretudo 
em áreas de alta fragilidade ambiental, enfrenta inúmeros problemas que não são revelados 
pelos números. Além de esbarrar em questões historicamente conhecidas de transição de 
equipes de um mandato eleitoral para o outro, levar adiante um programa de tamanha 
complexidade e relevância requer a constituição de equipes municipais capacitadas que 
possam ser mantidas durante um longo período de tempo – no pré-projeto, durante, na 
sua implantação e no pós-projeto.

A construção de tais aptidões revela-se como uma diretriz de prioridade metropolitana 
e estadual, já que é um problema comum em grande parte de seus municípios. Além disso, 
há que se ressaltar que estes programas indicam a realidade controversa dos investimentos 
realizados na RM de Curitiba que, longe de solucionar problemas básicos de moradia, 
investe vultosas somas em infraestruturas que estão longe de articular-se a um sistema 
estruturado, tendo em vista a complexidade socioespacial da aglomeração urbana, cada vez 
mais metropolizada e periferizada.
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3.1.3 Controle social

O advento da descentralização político-administrativa, preconizada pela CF/1988, não 
modificou substancialmente o processo de intervenção pública dos instrumentos de 
planejamento e gestão metropolitana na RM de Curitiba, tampouco contribuiu para a 
democratização do padrão de governança do território metropolitano. A Comec não se 
adequou ao princípio da gestão democrática, do Estatuto das Cidades, e ainda mantém a 
mesma estrutura decisória de sua criação, em 1974, com base na instituição dos conselhos 
deliberativo e consultivo. Neste contexto, não houve mudança da participação das esferas 
governamentais nos conselhos, mantendo-se a mesma proporcionalidade e a condição 
hegemônica da esfera estadual no encaminhamento da decisão política. Com relação à 
participação dos municípios, predomina a supremacia da cidade-polo.

Além da assimetria verificada nas relações existentes no espaço público governamental, 
a participação dos segmentos não governamentais não se efetiva por falta de canais. 
Constata-se, na prática, a ausência do controle social das instâncias decisórias.

Na Fpic uso do solo, destaca-se a ausência de um planejamento articulado com o conjunto 
dos municípios que compõem a RM de Curitiba, e a produção do espaço metropolitano 
segue prioritariamente os interesses do capital imobiliário. O Sigprom em seu arcabouço 
legal não faz menção explícita a mecanismos de controle social. Há que se registrar que o 
CGM, criado como instância de decisão técnica e política, constitui um órgão colegiado 
com poderes consultivo, deliberativo e normativo e é integrado por representantes de quatro 
municípios situados em áreas de mananciais; do Instituto Ambiental do Paraná (IAP); do 
Instituto das Águas do Paraná (Águas Paraná); da Comec; da Companhia de Saneamento do 
Paraná (Sanepar); de entidades não governamentais de defesa e proteção do meio ambiente; 
do setor da construção civil e mercado imobiliário; e das universidades e entidades de ensino 
e pesquisa. No entanto, apesar da disponibilização das atas no site do órgão metropolitano, o 
encaminhamento da decisão carece de maior participação dos segmentos não governamentais, 
ou mesmo do controle social, o que, por sua vez, depende da construção de esferas públicas 
ampliadas para a gestão de conflitos e construção de consensos.

3.1.4 Análise da efetividade do arranjo de gestão e da governança 
metropolitana

Estudo realizado para o primeiro componente do projeto Arranjos Institucionais de Gestão 
Metropolitana (Ipardes, 2013b) revela baixa expressividade do órgão metropolitano diante 
do desafio de gestão. Desenvolve-se a seguir um exame quanto ao grau de planejamento e 
controle do uso do solo realizado atualmente pela instituição, tendo em vista a estrutura 
institucional e normativa vigente.

O planejamento e o controle do uso e da ocupação do solo, segundo atribuição do 
Decreto Estadual no 698/1995, que regulamenta o órgão metropolitano, são realizados 
por um departamento de planejamento. De acordo com este dispositivo, o departamento 
encontra-se vinculado diretamente a uma diretoria técnica e possui relação horizontal com 
os departamentos de projetos e de informações. As competências a ele atribuídas pelo 
Artigo 23 são (Paraná, 1995):

I. a execução das políticas públicas para o desenvolvimento da RM de Curitiba;

II. o planejamento nas áreas de uso, ocupação e controle do parcelamento do solo, transporte, sistema 
viário, habitação, saneamento básico, infraestrutura, meio ambiente, socioeconômica e institucional;
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III. a articulação com outros níveis de governo, de forma a conduzir ações coordenadas no âmbito 
da RM de Curitiba;

IV. a emissão de pareceres, de acordo com a legislação vigente, sobre o parcelamento do solo 
urbano nos municípios pertencentes à RM de Curitiba;

V. o assessoramento aos municípios no que se refere aos planos de uso do solo;

VI. o desempenho de outras atividades correlatas.

Conforme é possível apreender pelas suas atribuições, o departamento de planejamento 
é o responsável pela elaboração do planejamento multidisciplinar e integrado da RM de 
Curitiba, ao mesmo tempo que deve responder pelo controle do uso e ocupação do solo. 
O decreto evidencia, assim, a opção estrutural e normativa de se destacar o uso do solo 
como uma das prioridades para o entendimento e solução dos problemas da RM.

De acordo com a estrutura hoje existente, tais atribuições encontram-se subdivididas entre 
uma coordenação de planejamento e outra de controle territorial. Com um número reduzido 
de técnicos efetivos e pouca prioridade política quanto à importância do planejamento urbano 
metropolitano na última década, o volume de atuação concentra-se atualmente no campo do 
controle territorial, mesmo quando se trata das atividades realizadas pela coordenação de 
planejamento, conforme será visto a seguir.

Entre as fontes de informações disponíveis que podem retratar a atuação da Comec 
em relação ao uso do solo na última década, destacam-se: i) as atas das reuniões do CGM, 
conforme relatado anteriormente, um dos instrumentos de gestão e proteção da grande 
área dos mananciais da RM de Curitiba e que atinge praticamente todo o território da 
aglomeração urbana; ii) o número de contratos efetivados e em andamento no âmbito do 
uso e ocupação do solo; e iii) os processos de parcelamento do uso do solo urbano.

Atuação do CGM

A análise da atuação do CGM reveste-se de importância por explicitar a concentração 
de esforços do órgão metropolitano no desenvolvimento e efetivação de instrumentos de 
planejamento e controle em busca de uma ocupação ordenada em área de mananciais. 
De fato, a atuação do órgão metropolitano, sob a perspectiva do uso e ocupação do solo, ao 
longo da década de 2000 até os dias atuais, apoia-se sobre o arcabouço legal e institucional 
desenvolvido para a implementação do Sigprom da RM de Curitiba.

Desde a instalação do CGM, em 26 de fevereiro de 1999, foram realizadas 55 reuniões 
(a última datada de 15 de outubro de 2012). Os temas discutidos, deliberados e registrados 
nestas 55 atas permitem a avaliação de uma considerável parte da atuação da Comec sobre o 
planejamento e o controle do uso do solo urbano (Comec, 2013a). No início da atuação do 
CGM, a coordenação de planejamento da Comec atuou massivamente no planejamento e 
desenvolvimento dos zoneamentos de APAs e UTPs, discutidos e aprovados ao longo dos 
três primeiros anos. Nesse período, discutiu-se também a proposta do Plano de Proteção 
Ambiental e Reordenamento Territorial das Áreas de Mananciais, bem como o Plano de 
Monitoramento e Fiscalização, e foi iniciado o processo de elaboração e discussão do Plano 
de Desenvolvimento Integrado (PDI) da RM de Curitiba.

Após este começo com intensa produção para o estabelecimento dos principais 
instrumentos estruturadores do Sigprom, pode-se averiguar uma descontinuidade 
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do planejamento urbano metropolitano, claramente um processo de estagnação, de 
ônus considerável para a RM de Curitiba, na medida em que instrumentos de extrema 
importância não chegaram a ser aprovados e implementados. Um exemplo é o caso do 
Sistema de Monitoramento e Fiscalização das Áreas de Mananciais, cuja elaboração foi 
finalizada em 2002.

De fato, a partir de 2003, verifica-se uma redução do desenvolvimento e da aprovação 
de propostas que têm como base o planejamento urbano pelo CGM, passando a maior 
parte das pautas à discussão de questões como a permissão de uso industrial e de serviços 
de regularização fundiária e à análise de planos diretores desenvolvidos pelos municípios 
localizados em áreas de mananciais.

Em relação aos planos diretores, explicita-se que, embora sejam considerados 
instrumentos de planejamento e gestão, as análises realizadas pelo CGM restringem-se ao 
controle quanto ao cumprimento das diretrizes metropolitanas em área de mananciais, em 
sua maioria, emanadas pelos zoneamentos instituídos no primeiro período após a criação 
do Sigprom.

Verifica-se também, ao longo desse período, a discussão e/ou aprovação de alterações 
nos zoneamentos estaduais das UTPs do Itaqui, Pinhais, Guarituba e Campo Magro. 
Mais uma vez, pode-se constatar que tais alterações não se conformam como ações de 
planejamento, mas de controle territorial para aprovação ou não de parâmetros específicos. 
Em sua maioria, estas alterações provêm de discussões municipais locais, como no caso 
dos planos diretores, e não de uma exploração ou estudo de abrangência metropolitana e 
interinstitucional.

Entre 2003 e 2012, contudo, algumas atividades discutidas, anunciadas ou aprovadas 
no CGM podem ser relacionadas no que se refere ao planejamento: discussão sobre 
atividades agroindustriais a serem permitidas em área de mananciais e atividades de 
criação e elaboração de planos da Área de Interesse Especial Regional do Iguaçu (Aieri) 
(Decreto no 3.742/2008); e aprovação de um Conselho Gestor do Karst. Além disso, mais 
recentemente, em 2012, tem-se a proposta de definição de parâmetros para parcelamento 
e condomínios na área de mananciais.

Ainda assim, verifica-se que os temas abordados parecem consolidar esforços de 
iniciativa isolada de discussão e construção, de atendimento a demandas específicas 
existentes ou de implementação de diretrizes e instrumentos preexistentes, suscitando 
questões referentes à ideia de estagnação do planejamento metropolitano, mesmo que 
somente sob a ótica da gestão e proteção dos mananciais.

Nesse sentido, o CGM deveria provocar discussões e alimentar o planejamento para 
a elaboração de “políticas públicas acerca da qualidade ambiental das áreas de proteção de 
mananciais da Região Metropolitana de Curitiba” (Paraná, 1998, Artigo 2o, inciso I) e não 
apenas acompanhar a implementação de instrumentos, como se fosse meramente uma 
instância deliberativa de assuntos divergentes ou discutidos em outras ambiências.

Contratos firmados pela Comec

A avaliação dos contratos firmados pelo órgão metropolitano nos últimos anos, por sua 
vez, revela os esforços de atuação do órgão metropolitano sob a perspectiva dos recursos 
financeiros empreendidos pela instituição.
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Os dados disponíveis entre 2007 e 2013 (quadro 2) confirmam novamente a baixa 
atuação da Comec no que se refere ao planejamento urbano na RM de Curitiba. Consoante 
a proposta de delimitação da Aieri, apresentada ao CGM em 2008, constata-se que 
houve a contratação de somente cinco trabalhos relacionados às atividades da coordenação 
de planejamento no ano de 2012: estudos de concepção do Parque Ambiental Itaqui, 
Piraquara, Palmital e do Parque Metropolitano do Iguaçu, bem como estudo de concepção 
do Plano Diretor da Aieri, totalizando a soma de R$ 1.222.134,71.

QUADRO 2
Contratos firmados pela Comec referentes à área de atuação (2007-2013)

Ano Número Objeto do contrato
Valor do contrato 

(R$)
Área de  
atuação

Município(s)  
atingido(s)

2007 1
Execução de obras de infraestrutura urbana na Estrada da 
Ribeira, trecho Penha-Terminal Maracanã (3,5 km)

8.716.884,89 Sistema Viário – PIT Curitiba e Colombo

2007 2
Execução de obras de infraestrutura urbana na Av. Brasil (Rua 
Jatobá-Nicola Pelanda, 2,551 km)

3.588.060,44 Sistema Viário – PIT Fazenda Rio Grande

2007 3
Execução de obras de infraestrutura urbana na Av. das Araucárias 
(BR-116-Rua Jatobá)

2.315.758,99 Sistema Viário – PIT Fazenda Rio Grande

2008 1
Execução de obras de infraestrutura urbana de ligação dos 
municípios de Almirante Tamandaré e Colombo (2,28 km)

4.078.734,78 Sistema Viário – PIT Almirante Tamandaré

2008 2
Execução de obras de infraestrutura urbana de ligação dos 
municípios de Almirante Tamandaré e Colombo (1,4564 km)

3.770.623,43 Sistema Viário – PIT Almirante Tamandaré

2008 3
Execução de obras de infraestrutura urbana de ligação da divisa 
entre Colombo e a Rodovia da Uva (0,3155 km)

1.171.066,22 Sistema Viário – PIT Colombo

2008 4
Execução de obras de infraestrutura urbana de prolongamento 
da Av. Mal. Floriano

6.641.288,83 Sistema Viário – PIT São José dos Pinhais

2008 6
Execução de obras de infraestrutura urbana de conclusão 
de serviços da Estrada da Ribeira, trecho Penha-Terminal do 
Maracanã (3,5 km)

7.806.477,54 Sistema Viário – PIT Curitiba e Colombo

2008 7
Execução de obras de infraestrutura urbana de conclusão  
de serviços na Estrada da Ribeira, trecho Terminal do  
Maracanã-Terminal Guaraituba (2,7 km)

4.338.466,24 Sistema Viário – PIT Colombo

2008 9
Execução de obras de infraestrutura urbana na passagem inferior, 
intersecção da Av. Rui Barbosa com a Av. das Torres

9.157.591,56 Sistema Viário – PIT São José dos Pinhais

2008 10
Execução de obras de infraestrutura urbana de ligação da divisa 
entre Colombo e a Rodovia da Uva (0,74 km)

1.926.201,40 Sistema Viário – PIT Colombo

2008 11
Execução de obras de infraestrutura urbana da Rua Nicola 
Pelanda (3,23 km)

4.565.843,32 Sistema Viário – PIT Fazenda Rio Grande

2008 12
Execução de obras de infraestrutura urbana da Rua Francisco 
Ferreira da Cruz (2,2 km)

2.159.020,31 Sistema Viário – PIT Fazenda Rio Grande

2008 13 Construção de terminal de transporte coletivo (4.900 m2) 4.871.217,17
Sistema de  

Transporte – PIT
Fazenda Rio Grande

2008 16 Construção de terminal de transporte coletivo (6.383,46 m2) 4.142.873,91
Sistema de  

Transporte – PIT
São José dos Pinhais

2008 17 Construção de terminal de transporte coletivo (4.349,49 m2) 4.021.742,36
Sistema de  

Transporte – PIT
Campo Largo

2008 19 Controle tecnológico (laboratório)      68.764,60 PIT -

2008 20 Controle geométrico (topografia)      72.800,00 PIT -

2008 29
Execução de obras de infraestrutura urbana de pavimentação da 
Rua Nicola Pelanda (4,414 km)

5.745.902,25 Sistema Viário – PIT Curitiba

2008 30
Execução de obras de infraestrutura urbana de duplicação de via 
e reestruturação de parada de ônibus

   780.831,52
Sistema Viário e de 

Transporte – PIT
Campina Grande do Sul

2009 2
Execução de obras de infraestrutura urbana de pavimentação da 
Rua Izaura Pavaglio Rocha (5,1 km)

1.855.974,70 Sistema Viário – PIT Tijucas do Sul

2009 3
Execução de obras de infraestrutura urbana de pavimentação da 
Av. Anita Garibaldi (3,060 km)

7.800.224,88 Sistema Viário – PIT Almirante Tamandaré

2009 5 Construção de terminal de transporte coletivo (468,30 m2)    586.408,64
Sistema de  

Transporte – PIT
Contenda

(Continua)
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(Continuação)

Ano Número Objeto do contrato
Valor do contrato 

(R$)
Área de  
atuação

Município(s)  
atingido(s)

2009 6
Reforma e ampliação do Terminal de Transporte Coletivo do 
Cabral (2.986,54 m2)

  3.658.019,56
Sistema de  

Transporte – PIT
Curitiba

2011 1
Elaboração de estudos e projetos para implantação da obra 
Corredor Aeroporto-Rodoferroviária (requalificação da Av. 
Comendador Franco e Av. das Torres)

     946.163,40
Sistema Viário – 

PAC/Copa
Curitiba e São José dos 

Pinhais

2011 2
Elaboração de estudos e de projetos para implantação do 
Corredor Marechal Floriano (requalificação da Av. Mal. Floriano e 
Av. das Américas – da divisa municipal ao aeroporto)

     351.674,37
Sistema Viário – 

PAC/Copa
Curitiba

2011 4
Elaboração de estudos e de projetos para implantação da obra 
Rua da Pedreira (vias radiais de integração metropolitana)

     587.149,00
Sistema Viário – 

PAC/Copa
-

2011 5
Elaboração de estudos e de projetos para implantação da obra 
Avenida da Integração (vias radiais de integração metropolitana)

     430.537,10
Sistema Viário – 

PAC/Copa
-

2011 6
Elaboração de estudos e de projetos para implantação da obra 
Corredor Metropolitano da RM de Curitiba Lote 1 (da Rodovia da 
Uva, PR-417, à BR-116 – 11 km)

     980.570,00
Sistema Viário – 

PAC/Copa
-

2011 7
Elaboração de estudos e de projetos para implantação da obra 
Corredor Metropolitano da RM de Curitiba Lote 2 (da BR-116 
até o entroncamento do Contorno Leste – 36 km)

  2.199.000,00
Sistema Viário – 

PAC/Copa
-

2011 8
Sistema Integrado de Monitoramento Metropolitano (Simm), 
visando a soluções tecnológicas integradas de transporte e 
trânsito

     131.550,00
Sistema de 
Transporte

RM de Curitiba

2011 11
Elaboração de estudos e de projetos para implantação da 
obra Corredor Metropolitano da RM de Curitiba – Lote 3 (do 
Contorno Leste, parte sul, até a Rodovia BR-476 – 32 km)

  2.009.907,47
Sistema Viário – 

PAC/Copa
Araucária

2012 2
Serviços de apoio tecnológico e gerencial para supervisão da 
execução de projetos

     794.657,44
Sistema Viário – PAC 

Mobilidade
-

2012 7 Elaboração de estudo de concepção do Parque Ambiental Itaqui      191.993,16
Planejamento – 

PAC 2
São José dos Pinhais

2012 8
Elaboração de estudo de concepção do Parque Ambiental de 
Piraquara

     147.679,90
Planejamento – 

PAC 2
Piraquara

2012 9
Elaboração de projeto de engenharia básico e executivo de 
drenagem do Parque Ambiental Palmital

     104.311,56
Planejamento – 

PAC 2
Pinhais

2012 10

Obras do Corredor Aeroporto-Rodoferroviária, compreendendo 
requalificação na Av. das Torres, das vias Rua Comandante 
Aviador José Paulo Lepinski e Rua Rocha Pombo, e obras de arte 
especiais de acessos

47.603.366,49
Sistema Viário –  
PAC Mobilidade

São José dos Pinhais

2012 11
Obras no Corredor Marechal Floriano – requalificação da Av. das 
Américas (3,41 km)

21.165.702,72
Sistema Viário –  
PAC Mobilidade

São José dos Pinhais

2012 14
Elaboração de estudo de concepção do Parque Metropolitano 
do Iguaçu

     290.932,84
Planejamento – 

PAC 2
Piraquara e São José dos 

Pinhais

2012 15 Elaboração do estudo de concepção do Plano Diretor da Aieri     487.217,25
Planejamento – 

PAC 2

Pinhais, Piraquara, São José 
dos Pinhais, Curitiba, 

Araucária, Fazenda Rio 
Grande, Contenda, Balsa 

Nova e Lapa

2012 16
Obras de requalificação da Av. da Integração, trecho entre os 
municípios de Curitiba e Pinhais (5,145 km)

12.046.471,26
Sistema Viário –  
PAC Mobilidade

Curitiba e Pinhais

2013 1
Obras de requalificação da Rua da Pedreira (vias radiais de 
integração metropolitana)

26.303.167,87
Sistema Viário – 
PAC Mobilidade

-

2013 2 Implantação do Simm 19.858.776,50
Sistema Viário –  
PAC Mobilidade

-

Fonte: Comec (2007-2013c).
Elaboração: Ipardes.
Obs.: PIT – Programa de Integração do Transporte da RM de Curitiba.

Essa análise, no entanto, sinaliza o principal rumo tomado pelo órgão metropolitano 
no que se refere à sua frente de atuação. A aplicação da maior parte de seus recursos encontra-se 
destinada ao empreendimento de obras viárias e de transporte urbano. Conforme se pode 
verificar a partir das informações contidas no quadro 2, houve a aplicação, entre 2007 e 
2012, de uma soma de R$ 243.870.174,48, dos quais 92,8% foram aplicados em obras de 
sistema viário e 7,2% em obras de terminais de transporte público.
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Embora o sistema viário e de transporte constituam importante eixo de diretriz 
metropolitana, não se justifica que a principal função da Comec – que consiste no 
planejamento da RM de Curitiba – seja não só relegada a segundo plano, como 
abandonada. Ademais, a implementação de obras no sistema viário e de transporte necessita 
do acompanhamento e, na mesma medida, do planejamento de adequado ordenamento 
territorial, haja vista as pressões e mudanças que resultam dessas ações e que atuam 
diretamente sobre a dinâmica do uso e ocupação do solo da grande aglomeração urbana 
metropolitana. Além disso, é necessária avaliação constante e integrada entre os municípios 
dos principais problemas existentes e relativos à acessibilidade e mobilidade metropolitana, 
sob o risco de os recursos financeiros empreendidos nesta área ficarem à margem das suas 
reais necessidades.

Parcelamento do solo

A emissão de pareceres sobre o parcelamento do solo urbano, de acordo com o estabelecido 
pelo inciso IV do Artigo 23 do Decreto Estadual no 698/1995, constitui um desdobramento 
do que estabelece o parágrafo único do Artigo 13 da Lei Federal no 6.766/1979. Segundo 
este último dispositivo, caberão à autoridade metropolitana o exame e a anuência prévia 
à aprovação dos projetos de loteamentos ou desmembramentos localizados em área de 
município integrante de RM.

A Comec, mesmo antes da aprovação desta que é chamada Lei Lehmann, não emitia 
anuências, mas já atuava no sentido de dar respostas a consultas realizadas pelos municípios 
da RM de Curitiba com relação ao parcelamento do solo urbano. A partir de 19 de dezembro 
de 1979, passa a ter essa função com o respaldo da lei, sob a forma de consentimento 
institucional. Hoje, o exame e a anuência prévia à aprovação dos projetos de loteamentos 
ou desmembramentos na RM encontram-se baseados em arcabouço legal constituído pelos 
diversos zoneamentos de uso e ocupação do solo (APAs e UTPs anteriormente elencadas), 
instrumentos do Sigprom (Paraná, 1998).

Tais atividades são de responsabilidade da Coordenação de Controle Territorial, que, a 
partir de estratégia de atuação interinstitucional, conformada ao longo do tempo, participa 
também: i) em respostas a processos de licenciamento ambiental de empreendimentos cuja 
análise é solicitada pelo órgão ambiental; ii) das câmaras técnicas formadas para discutir 
os casos de exceção nas APAs do Iraí, Piraquara, Passaúna e Verde; iii) em processos de 
denúncias pelo Ministério Público (MP) de áreas de conflito urbano; e iv) em discussões 
de  processos ambientais e urbanos juntamente como o Grupo Interinstitucional de 
Trabalho (GIT).

Entre os processos que tramitaram na Comec na última década, duas tipologias se 
destacam em relação a períodos anteriores. A primeira refere-se a um número considerável 
de solicitações para regularização fundiária, inclusive de usucapião, na primeira metade desse 
período. A segunda diz respeito à demanda por aprovação de processos de condomínios 
residenciais, sendo que nos últimos cinco anos esta tipologia abrange mais de 80% das 
análises realizadas. Entre janeiro de 2007 e junho de 2013, foi analisado um total de 4.967 
processos, contabilizando uma média de 382 por semestre (tabela 7).
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TABELA 7
Número de processos analisados pela Coordenação de Controle Territorial (jan. 2007-jun. 2013)

Ano Quantidade

2007    749

2008 1.133

2009 1.003

2010    688

2011    494

2012    600

2013 (até junho)    300

Total 4.967

Fonte: Dados fornecidos pela Comec ao Ipardes.

Quanto ao GIT, sua equipe foi formada em março de 2012 pelo Decreto Estadual 
no 3.992, com:

a atribuição de atuar nos procedimentos administrativos referentes ao parcelamento do solo, 
condomínios e indústrias, projetos de regularização fundiária e loteamentos de interesse social 
e privados, além de quaisquer outras atividades que possam afetar significativamente as áreas de 
interesse especial de proteção aos mananciais da RM de Curitiba (Paraná, 2012a).

Formada por técnicos da Comec, do IAP e do Águas Paraná, possui como objetivo 
precípuo dar agilidade a processos que antes eram analisados sequencialmente e de forma 
isolada pelas três instituições, o que agora é feito em reuniões, conforme a necessidade. 
Já foram realizadas até o momento 25 reuniões, resultando na análise de 88 processos.

3.1.5 Avaliação da governança metropolitana relativa à Fpic uso do solo

Conforme visto na análise da dinâmica socioeconômica e dos grandes empreendimentos, os 
movimentos e as forças que incidem sobre o espaço metropolitano de Curitiba11 afetam de 
forma decisiva o uso do solo, pois consistem em processos permitidos ou ainda estimulados 
por normas do próprio estado ou município, revelando um cenário de subordinação de 
interesses ao capital, globalizado e internacionalizado. Tais interesses são demonstrados, 
de um lado, pelos municípios, que de forma isolada e parcial exercem sua autonomia 
concedida pela CF/1988 na gestão de uso do solo de seu território; de outro, pelo estado, 
em decisões tomadas sem a articulação técnica e política dentro de uma percepção mais 
ampla, necessária para a atuação nessa escala intermediária.

Em verdade, são escassos os casos que podem ser identificados como de interesse 
político de gestão integrada metropolitana da RM de Curitiba quando o assunto diz 
respeito a restringir ou dividir potencialidades e oportunidades geradas pelo uso e ocupação 
do solo. Não há registro de experiências de políticas ou discussões de interesse comum 
entre dois municípios originadas a partir da elaboração de planos diretores na RM, os quais 
se limitam a incluir em diagnósticos os reflexos de sua inserção dentro de um contexto 
metropolitano. De forma geral, as manifestações de interesse de integração entre os 
municípios ocorrem com pressões exercidas pela sociedade e sentidas em outras políticas. 
Citam-se como exemplos a falta de transporte público, a baixa acessibilidade, a falta de 
local para a destinação final dos resíduos sólidos, o aumento das ocupações irregulares ou 
as fatalidades ambientais.

11. Movimentos de construção e atração, que podem ser historiados sob a ótica do marketing urbano e da metropolização.
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No entanto, o que merece ser esclarecido é que os problemas relacionados a temas desta 
ordem não podem ser vistos isoladamente; devem obrigatoriamente ser analisados à luz da 
produção do espaço urbano na escala metropolitana, sob o risco de ficarem sem solução 
numa perspectiva de longo prazo. Assim, proposições de parâmetros de uso e ocupação 
do solo na escala municipal devem considerar diretrizes metropolitanas que resolvam os 
problemas afetos ao histórico de deficit de qualidade de vida da população periferizada 
e marginalizada da grande aglomeração urbana, ressaltando-se a prioridade em soluções 
cabidas à cidade-polo no tratamento dessas questões.

O interesse por soluções faz-se diminuto no âmbito político, tampouco é resolvido 
a partir da visão dos verdadeiros interessados, qual seja, a população envolvida, uma vez 
que a análise do controle social exercido para questões relativas ao uso e ocupação do solo 
revelou-se inexistente no âmbito metropolitano. Essa lacuna também se justifica porque a 
organização da sociedade civil ainda se encontra em processo de percepção de sua inserção 
metropolitana e porque, mesmo percebendo-se metropolitana, não encontrará, nessa 
instância, os canais adequados para sua efetiva participação.

A Comec, atual órgão metropolitano, altamente fragilizado tanto em termos estruturais 
como em recursos humanos, há muito necessita de reformulação, mediante um novo 
arranjo que possa suprir a enorme lacuna de discussão entre os cidadãos metropolitanos, os 
municípios e o estado. Estes contarão com poder de decisão e poderão de fato representar 
a expressão da conciliação necessária para a solução dos problemas.

Enquanto isso, a Comec, ainda sob os efeitos da legislação que a criou há quase quarenta 
anos (Lei Estadual no 6.517/1974) e daquela que a transformou em entidade autárquica 
(Lei Estadual no 11.027/1994), cujos regulamentos foram aprovados pelo Decreto Estadual 
no 698/1995, esforça-se por enfrentar os cada vez mais complexos problemas que rebatem 
sobre o uso e ocupação do solo da RM. Para isso, apoia-se em um conjunto de instrumentos 
formulados em dois segmentos: o primeiro, com diretrizes para o uso e ocupação do solo 
em área de mananciais, calcado em um modelo baseado no Sigprom, do qual faz parte 
o CGM; o segundo, com diretrizes para o sistema viário regional, cuja implementação 
requereu a instituição de uma Câmara Técnica do Sistema Viário.

Tais estruturas revelam deficiências, dadas principalmente pela parcialidade no 
tratamento dos problemas, visto que não se encontram orientadas por um planejamento 
contínuo, função primordial de um órgão metropolitano, que envolva uma visão mais 
ampla e abrangente e na qual os elementos gerados pelas dimensões social e econômica 
situem-se em igual campo de análise das dimensões físico-territorial e ambiental.

Sob essa perspectiva, o Sigprom (Paraná, 1998) demonstra sua primeira deficiência 
por não ter sido implementado, após quinze anos, com todas as ferramentas necessárias 
para o seu funcionamento efetivo, destacando-se o sistema de informações e o sistema de 
monitoramento e fiscalização. A segunda deficiência é manifestada quando da verificação 
de que para o CGM são encaminhadas discussões que necessitam de uma visão mais ampla 
do uso do solo, de âmbito social e econômico. Este é o caso de alguns planos diretores 
ou de habitação, que, no entanto, acabam sendo avaliados para aprovação considerando, 
sobretudo, a ótica ambiental de proteção e gestão dos mananciais. Mesmo quando se 
identificam pareceres do órgão focalizados em outros temas e mediante a indicação da 
existência de um planejamento metropolitano, ainda assim a análise é parcial, porquanto 
realizada tendo em vista as diretrizes emanadas pelo plano metropolitano de 2006, cujas 
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propostas não chegaram a ser detalhadas para importantes questões como a habitação de 
interesse social ou de transporte urbano.

Neste ponto, cabe um relato sobre outro importante instrumento para o 
planejamento urbano da RM de Curitiba, que constitui o último PDI elaborado pela 
Comec e disponibilizado em 2006. O processo de elaboração do PDI foi iniciado na 
instância estadual em 2000, sendo que em 2002 uma consultoria contratada em conjunto 
com a equipe da Comec desenvolveu um processo de discussões participativas com os 
municípios da RM, o que resultou em um grande diagnóstico. No entanto, no momento 
em que as propostas estavam sendo elaboradas, o PDI foi relegado a um segundo plano, 
tendo em vista a transição governamental, marcada pela saída do governador Jaime Lerner 
(1995-2002) e entrada de Roberto Requião (2003-2010), com orientações políticas 
historicamente opostas.

Pode-se avaliar hoje que a Comec conseguira manter-se em destaque durante o 
primeiro governo mencionado em virtude da estratégia de uma gestão voltada para 
a consolidação da metrópole competitiva. Isto permitiu facilidades ao investimento de 
capitais nacionais e internacionais no cenário metropolitano, o que resultou em sementes 
para um território que se transformou a partir de uma nova rede de relações e necessidades 
de produtos e serviços. É o caso dos condomínios residenciais, tipologia que passa a 
despontar em cidades do entorno metropolitano por um padrão cujo marketing respalda-se 
na sustentabilidade ambiental alcançada pela baixa densidade, adequados, portanto, para 
área de mananciais. Cita-se ainda a geração em cadeia de um grande número de empresas 
do ramo automobilístico atraídas pela oferta de logística de espaços e proximidade com 
as indústrias de automóvel que se instalaram, durante aquele governo, na RM. Ambos 
os casos estão atrelados à necessidade de se criarem novas diretrizes de uso e ocupação do 
solo. O momento foi propício para agregar uma discussão que efervescia na região sobre 
a definição das áreas de mananciais de abastecimento e da necessidade de flexibilização 
de parâmetros dado o cada vez maior número de ocupações irregulares diante do quadro 
concebido segundo o “mito da natureza intocada” (Diegues, 2001) das décadas anteriores. 
Foi desta forma que o discurso técnico e político se aliaram na construção do Sigprom, 
deixando de lado as fortes evidências já verificadas de necessidade de reestruturação da 
organização institucional da Comec, com número reduzido de funcionários efetivos e em 
vias de diminuição ainda maior.

Esta ameaça só se tornou mais visível quando, oito anos depois, o governo seguinte não 
investiu na reestruturação do órgão, passando as atividades da Comec a se estabelecerem no 
campo do desenvolvimento de estudos e operacionalização para obras viárias, redundando 
em uma considerável queda nas atividades relativas ao planejamento metropolitano. 
Entretanto, ressalte-se que, apesar disso, grandes avanços em estratégias para a estruturação 
de uma política de desenvolvimento regional e descentralizada se fizeram notar no estado, 
com o claro intuito de melhor equilibrar as relações em rede das cidades que exercem funções 
de maior centralidade no Paraná – nesse contexto, procedendo-se a uma revisão do papel 
da RM de Curitiba. A continuidade destas ações certamente resultaria na construção de 
uma política efetiva nesta escala intermediária, com consequências positivas que poderiam 
servir de pressão para uma reorganização institucional da Comec.

Assim, não foi por outro motivo que, entre 2003 e 2006, a equipe de técnicos 
remanescentes na Comec – entre efetivos e aqueles que ali se mantiveram durante longos 
anos em cargos comissionados necessários para complementar um corpo técnico mínimo 
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– conjugou esforços com o Ipardes e o Serviço Geológico do Paraná (Mineropar) para a 
elaboração de um documento propositivo para o PDI. O conteúdo deste plano expõe, de 
forma bastante pragmática, o posicionamento da instituição quanto ao principal desafio a 
ser enfrentado: um novo arranjo institucional, condição sine qua non para a continuidade 
do planejamento metropolitano.

A proposta de ordenamento físico-territorial, por sua vez, estabeleceu-se sobre a área 
em que a equipe técnica que elaborava este documento (2004-2005) – constituída por 
arquitetos e engenheiros dos setores de planejamento do uso do solo e sistema viário – possuía 
maior domínio. A proposta também tinha a clara preocupação de consolidar as diretrizes 
territoriais que foram sendo formuladas ao longo da última década em continuidade ao PDI 
de 1978. É desta forma que o PDI de 2006: i) indicou as ações necessárias para o cenário 
escolhido de expansão urbana metropolitana, visando ao adequado ordenamento territorial 
e considerando as condicionantes físicas e ambientais existentes; ii) consolidou o Sigprom; 
iii) respaldou a proposta existente de delimitação da área de interesse do Karst; iv) indicou 
a necessidade de otimizar as áreas disponíveis nas malhas urbanas dos municípios para a 
consolidação de políticas e programas habitacionais no âmbito do Estatuto da Cidade; 
v) indicou a necessidade de respaldar os estudos de desfragmentação florestal, especialmente 
em unidades de conservação, e instituir um instrumento legal de proteção das várzeas do 
rio Iguaçu; e vi) propôs nova hierarquia de sistema viário metropolitano, consideradas as 
questões de acessibilidade logística regional.

Há que se ressaltar que à equipe técnica remanescente na época, reduzida a um 
número mínimo de pessoas com capacidade para o planejamento urbano, não restava o 
estímulo profissional necessário para a continuidade de discussão das propostas. Não  é 
difícil concluir, a partir de uma análise elementar, que tal discussão carece de maior 
proximidade com a realidade imposta pelos novos desafios metropolitanos em constante e 
rápida transformação.

É possível apreender que esta situação ocorreu em função da falta de renovação 
institucional e da filosofia de condução que vigorava na Comec diante das necessidades 
estabelecidas pelo processo de descentralização das políticas públicas, dadas a partir 
da CF/1988, mais exigente com relação à horizontalidade nas relações entre estado e 
município, apesar da hierarquia existente. Este posicionamento estabelece igualmente uma 
distância dos problemas locais de essência metropolitana, tendo como resultado a falta de 
priorização das necessidades mais prementes no que se refere ao uso e ocupação do solo. 
Pode-se inclusive observar nas propostas do PDI que para o órgão metropolitano não é 
claro, diante desse contexto, o nível de intervenção necessário nesta escala. Conclui-se 
também que há pouca participação do município-polo na responsabilidade conjunta com 
relação às questões metropolitanas, uma deficiência em função da notabilidade histórica do 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) quanto ao planejamento 
urbano, quase como se à Comec coubesse o tratamento somente das questões relativas aos 
municípios do entorno metropolitano.

3.2 Saneamento ambiental12

Entre as Fpics no espaço metropolitano da RM de Curitiba, encontram-se os serviços de 
saneamento ambiental, notadamente os relacionados ao abastecimento de água potável; a 

12. Esta subseção é da autoria de Cláudio Jesus de Oliveira Esteves.
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coleta e tratamento de esgotos; a coleta, transporte, destinação e tratamento de resíduos 
sólidos; e à macrodrenagem urbana. A regionalização desses serviços é respaldada pelas 
leis nos 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, 
e 12.305/2010, que institui a política nacional de recursos sólidos.

Atualmente na RM de Curitiba13 os serviços de abastecimento de água potável e de 
coleta e tratamento de esgotos são de responsabilidade da Sanepar, empresa de economia 
mista criada pela Lei Estadual no 4.684, de 23 de janeiro de 1963 (Paraná, 1963), com 
atuação em âmbito estadual.14 Segundo esta lei, a Sanepar atua nos serviços de drenagem 
urbana, atividade que também é de responsabilidade das prefeituras, da Comec e do Águas 
Paraná, como executora de programas, projetos e obras em apoio às prefeituras do estado 
do Paraná.15 Quanto à gestão dos resíduos sólidos, a partir de 2001 algumas prefeituras 
da RM de Curitiba encontraram como solução a via consorciada e fundaram o Consórcio 
Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (Conresol).

Dados do Censo de 2010 (tabela 8) revelam que 93,49% dos domicílios particulares de 
uso permanente da RM de Curitiba tinham pelo menos um cômodo com água canalizada 
oriunda da rede geral de abastecimento público. Esta porcentagem era maior no município 
de Pinhais (98,70%), acompanhado da capital e de Almirante Tamandaré (respectivamente 
98,27% e 94,40% dos domicílios). Nesse quesito, os municípios com piores índices eram 
aqueles localizados no Vale do Ribeira: Cerro Azul (48,9%), Adrianópolis (42,86%) e 
Doutor Ulysses (36,15%), que não é atendido pela Sanepar. Os dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2011 (IBGE, 2011) apontavam que 94,24% dos 
domicílios da RM de Curitiba tinham ao menos um cômodo com água canalizada a partir da 
rede pública de abastecimento de água. Ainda, segundo o Relatório Anual de Administração 
e Demonstrações Contábeis 2011, o índice de atendimento da rede de abastecimento de água 
nos municípios atendidos pela empresa era de 100% (Sanepar, 2012).

TABELA 8
RM de Curitiba: domicílios particulares permanentes, com abastecimento de água canalizada em 
pelo menos um cômodo (2010)

Município Domicílios (%)

Adrianópolis 42,86

Agudos do Sul 64,71

Almirante Tamandaré 94,40

Araucária 92,13

Balsa Nova 84,66

Bocaiuva do Sul 64,46

Campina Grande do Sul 82,82

Campo do Tenente 82,47

Campo Largo 85,22

Campo Magro 82,74

Cerro Azul 48,90

Colombo 95,91

Contenda 64,20

Curitiba 98,27

(Continua)

13. Exceto no município de Doutor Ulysses.
14. Em assembleia geral realizada no dia 17 de outubro de 2013, houve modificações no estatuto social da Sanepar, as quais, no entanto, 
não alteraram sua natureza jurídica de empresa de economia mista.
15. Para mais informações, consultar: <http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php? conteudo=34>. 
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(Continuação)

Município Domicílios (%)

Doutor Ulysses 36,15

Fazenda Rio Grande 89,94

Itaperuçu 81,59

Lapa 68,17

Mandirituba 67,32

Piên 80,35

Pinhais 98,70

Piraquara 90,40

Quatro Barras 84,57

Quitandinha 65,05

Rio Branco do Sul 70,47

Rio Negro 80,41

São José dos Pinhais 88,61

Tijucas do Sul 54,04

Tunas do Paraná 56,86

RM de Curitiba 93,49

Fonte: IBGE (2010a).

A delimitação das áreas de interesse de mananciais de abastecimento público para 
a RM de Curitiba está exposta no Decreto Estadual no 6.194/2012. No mapa anexo ao 
mencionado decreto, é possível identificar os pontos de captação de água para abastecimento 
público, dos quais atualmente se destacam as represas do Iraí, Capivari, Passaúna e as 
localizadas no município de Piraquara. Também existem pontos de captação no aquífero 
Karst e em outras bacias e rios da RM de Curitiba. Nesta região, existem dezenove estações 
de tratamento de água mantidas pela Sanepar, cuja capacidade é de 105.793 l/s.

Em relação ao serviço de coleta de esgotos, na tabela 9 estão expostos os dados 
relativos aos domicílios cobertos pela rede, segundo levantamento do Censo de 2010. 
De acordo com esses dados, 75,03% dos domicílios de uso permanente da RM de Curitiba 
dispunham de rede coletora de esgotos, seja pela rede geral de esgotos, seja pela rede pluvial. 
O município com maior abrangência deste serviço na RM foi Curitiba, onde 92,58% dos 
domicílios permanentes dispunham de rede coletora, acompanhado de Pinhais (79,56%), 
São José dos Pinhais (69,46%) e Piraquara (69,31%). Agudos do Sul (0,8%), Piên (0,84%) 
e Doutor Ulysses (0,59%) foram os que apresentaram os menores índices de atendimento.

Quanto à macrodrenagem urbana, as principais ações inserem-se no contexto da 
gestão das bacias hidrográficas do Alto Iguaçu e dos afluentes do rio Ribeira, que drenam a 
porção do espaço em que se situa a RM de Curitiba. Neste sentido, as principais diretrizes 
encontram-se expostas no Plano Diretor de Drenagem (PDDr) para a bacia hidrográfica 
do Alto Iguaçu, elaborado em 2002, cujo principal objetivo é o combate às inundações. 
A aplicação do PDDr foi respaldada pela finalização do Plano das Bacias do Alto Iguaçu 
e dos Afluentes do Ribeira, concluído em julho de 2013 (Finalização..., 2013). Uma 
das ações previstas, contempladas no PAC 2 – Drenagem, é a criação de cinco parques 
ambientais com o objetivo de contenção de inundações na bacia do rio Iguaçu (Comec, 
2013b). Curitiba está revendo o seu PDDr, o qual, após a realização de audiências públicas, 
encontra-se atualmente em tramitação na Câmara de Vereadores (Curitiba, 2013a). Este 
plano irá orientar a ação da prefeitura no combate a enchentes na cidade.
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TABELA 9
RM de Curitiba: domicílios particulares permanentes, com banheiros ou sanitários servidos pela 
rede geral de esgotos ou rede pluvial (2010)

Município Com banheiro Com sanitário Total

Adrianópolis 8,43 -   8,43

Agudos do Sul 0,80 -   0,80

Almirante Tamandaré 21,25 - 21,25

Araucária 56,15 0,09 56,24

Balsa Nova 20,40 0,12 20,52

Bocaiuva do Sul 10,21 0,21 10,42

Campina Grande do Sul 70,82 0,98 71,80

Campo do Tenente 3,69 0,35   4,04

Campo Largo 37,98 0,18 38,16

Campo Magro 18,28 - 18,28

Cerro Azul 7,33 0,09   7,42

Colombo 59,67 0,11 59,78

Contenda 4,74 -   4,74

Curitiba 92,44 0,14 92,58

Doutor Ulysses 0,43 0,16   0,59

Fazenda Rio Grande 49,46 0,06 49,52

Itaperuçu 12,43 0,12 12,55

Lapa 50,65 0,19 50,84

Mandirituba 4,43 0,13   4,56

Piên 0,72 0,12   0,84

Pinhais 79,44 0,12 79,56

Piraquara 68,50 0,81 69,31

Quatro Barras 64,84 0,25 65,09

Quitandinha 1,18 -   1,18

Rio Branco do Sul 30,23 0,46 30,69

Rio Negro 36,11 - 36,11

São José dos Pinhais 69,34 0,12 69,46

Tijucas do Sul 1,23 -   1,23

Tunas do Paraná 3,26 -   3,26

RM de Curitiba 74,87 0,16 75,03

Fonte: IBGE (2010a).

Nesta Fpic, o Programa de Saneamento Metropolitano (Prosam) foi realizado para a 
RM de Curitiba. Elaborado na década de 1990 (1993-2002), promoveu inversão de recursos 
para a execução de obras de saneamento, implantando uma rede de coleta e tratamento de 
esgoto. Estruturado a partir de três subprogramas – Programa de Recuperação Ambiental 
(PRA), Programa de Melhoria da Qualidade Ambiental (PMA) e Programa de Estruturação 
da Base para Gestão de Recursos Hídricos (PEB) –, resultou na instalação de infraestrutura 
e serviços na RM de Curitiba (Ipardes, 2013b).

Inserida no subprograma PEB do Prosam, a gestão dos resíduos sólidos urbanos 
também recebeu recursos no período de desenvolvimento do programa, especialmente para 
o uso no Aterro Sanitário da Caximba, de alcance regional. Instituído para ser utilizado 
entre 1992 e 2000, o aterro, na região sul de Curitiba, passou a receber os resíduos de toda 
a região, sendo que inicialmente recebia apenas o proveniente de Curitiba e São José dos 
Pinhais. Em 2010, foi fechado por determinação do IAP. No período 1996-2000, sob a 
coordenação da Comec, foi elaborado o Sistema Regional de Transferência de Resíduos 
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Sólidos para Coleta, Transporte e Destinação (SRT), objetivando uma nova estrutura 
de gestão dos resíduos sólidos na RM de Curitiba. Contudo, tal sistema não obteve o 
êxito esperado.16

Em parte da RM, a gestão dos resíduos sólidos de origem domiciliar é feita pelo 
Conresol. Formado a princípio por onze municípios em 2001,17 mas ampliado no mesmo 
ano para dezesseis integrantes,18 atualmente é composto por 21 municípios19 (figura 7). 
O objetivo do Conresol é organizar e executar ações e procedimentos para a gestão do 
sistema de tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domésticos dos municípios 
associados ao consórcio. Os resíduos da região hoje se destinam aos aterros de duas empresas 
privadas, uma localizada no município de Fazenda Rio Grande, que recebe a maior parte 
dos resíduos, e a outra em Curitiba (Ipardes, 2013b). Os associados do Conresol atualmente 
estão revendo o Sistema Integrado de Processamento e Aproveitamento de Resíduos da 
Grande Curitiba (Sipar), que trata do destino final dos resíduos sólidos domiciliares da RM. 
A licitação do Sipar,20 cujo edital havia sido lançado pelo Conresol em 2007, se encontra 
anulada por decisão judicial (Raffin, 2013). Em relação aos resíduos da construção civil, 
hospitalar, industrial e outros, fica a cargo de cada município a sua administração.

Na RM de Curitiba, conforme os dados do Censo de 2010 (tabela 10), 97,53% 
dos domicílios permanentes têm o lixo coletado pelos serviços públicos de limpeza. Em 
94,32% o lixo é coletado diretamente nas residências, enquanto em 3,21% o serviço é 
indireto, ou seja, o lixo produzido no domicílio deve ser acondicionado em caçambas para 
depois ser recolhido pelo serviço público de limpeza. Segundo a Pnad de 2011, 98,03% 
dos domicílios permanentes dispunham de coleta de resíduos, sendo que em 94,53% a 
coleta era direta e em 3,50%, indireta.

Segundo os dados expostos na tabela 10, em 99,91% dos domicílios permanentes 
de Curitiba havia coleta pública de lixo. Outros municípios com porcentagens que 
denotavam a proximidade da universalidade do alcance deste serviço eram Colombo 
(99,46%), Pinhais (99,96%) e Piraquara (99,29%). Os municípios que apresentavam 
maiores debilidades na coleta pública do lixo estavam entre aqueles que não participam do 
Conresol: Doutor Ulysses (27,11%) e Cerro Azul (46,79%). Dos municípios integrantes 
do consórcio, os piores índices em relação a este serviço eram os de Agudos do Sul (62,17%) 
e Quitandinha (71,41%).

16. Segundo Nascimento Neto (2011), o SRT previa a implantação de um novo aterro sanitário em Rio Branco do Sul, considerado a área 
mais apta e para a qual se elaborou estudo de impacto ambiental e se obteve a licença ambiental prévia. Ainda que tecnicamente viável, 
a mobilização popular, mediante audiências públicas e plebiscito organizado pela prefeitura do município, não aceitou a implantação do 
aterro, criando o impasse que persiste até hoje.
17. Almirante Tamandaré, Balsa Nova, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, 
Mandirituba, Piraquara e São José dos Pinhais.
18.Com a inclusão de Araucária, Colombo, Pinhais, Quatro Barras e Quitandinha.
19. Além dos dezesseis já citados, passaram a integrá-lo Agudos do Sul (2009), Bocaiuva do Sul (2007), Tijucas do Sul (2009), Tunas do 
Paraná (2010) e Piên (2012).
20. Desde janeiro de 2013, a presidência do consórcio é do prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet.
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FIGURA 7
Municípios participantes do Conresol (2013)

Fonte: Nascimento Neto (2011).
Elaboração: Ipardes.
Obs.: Imagem cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos 

autores para publicação (nota do Editorial).

TABELA 10
RM de Curitiba: domicílios particulares permanentes, por tipo de destino do lixo coletado (2010)

Município Coletado diretamente por serviço de limpeza Coletado em caçamba de serviço de limpeza Total

Adrianópolis 62,32   1,45 63,77

Agudos do Sul 51,92 10,25 62,17

Almirante Tamandaré 97,41   1,14 98,55

Araucária 95,14   3,51 98,65

Balsa Nova 92,46   0,12 92,58

Bocaiuva do Sul 74,28   2,65 76,93

Campina Grande do Sul 93,17   2,19 95,37

Campo do Tenente 81,36   1,43 82,78

(Continua)
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(Continuação)

Município Coletado diretamente por serviço de limpeza Coletado em caçamba de serviço de limpeza Total

Campo Largo 91,72   1,51 93,23

Campo Magro 87,39   7,20 94,59

Cerro Azul 39,73   7,06 46,79

Colombo 99,19   0,26 99,46

Contenda 67,95   6,68 74,62

Curitiba 96,36   3,55 99,91

Doutor Ulysses 20,16   6,95 27,11

Fazenda Rio Grande 98,06   1,19 99,25

Itaperuçu 74,04 10,52 84,56

Lapa 64,89   9,34 74,23

Mandirituba 71,67   5,18 76,86

Piên 70,09 10,86 80,96

Pinhais 97,41   2,55 99,96

Piraquara 97,26   2,03 99,29

Quatro Barras 96,71   1,19 97,89

Quitandinha 60,38 11,04 71,41

Rio Branco do Sul 82,33   2,61 84,93

Rio Negro 89,89   0,22 90,11

São José dos Pinhais 96,31   2,01 98,32

Tijucas do Sul 83,85   0,42 84,27

Tunas do Paraná 43,99 47,14 91,13

RM de Curitiba 94,32   3,21 97,53

Fonte: IBGE (2010a).

3.2.1 Histórico e caracterização da gestão da Fpic

Estrutura institucional e normativa da Fpic

A questão do saneamento ambiental para os municípios integrantes de RMs, em âmbito 
federal, é de competência principalmente da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 
(SNSA), estrutura vinculada ao MCidades. A secretaria, que atua no planejamento, 
formulação, implementação da política setorial e identificação de novas fontes de 
financiamento para o setor, tem como objetivo promover a universalização do abastecimento 
de água potável, o esgotamento sanitário (coleta, tratamento e destino final), a gestão dos 
resíduos sólidos urbanos e o manejo das águas pluviais urbanas (Brasil, 2013). Também 
atuam nestas áreas os ministérios do Meio Ambiente (MMA) e da Saúde (MS).

A base da estrutura normativa em relação ao saneamento ambiental no Brasil são os 
preceitos enunciados na CF/1988, relativos aos cuidados à saúde das pessoas, à proteção 
do meio ambiente, à promoção de programas de construção de moradias e à melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico, expressos especialmente nos artigos 23 
(incisos II, VI, VII e IX), 196, 200 e 225 (Brasil, 1988).

O quadro 3 indica a legislação federal específica relacionada à questão do saneamento 
ambiental no Brasil. Destaca-se a Lei no 11.445/2007, considerada o marco regulatório do 
saneamento básico no país, estabelecendo as diretrizes nacionais para o saneamento básico 
e para a política federal de saneamento básico (Brasil, 2007). Entre os seus instrumentos 
perfilam-se a elaboração dos planos nacional, estaduais e municipais de saneamento e a 
“gestão associada”. Ressalte-se que foi aprovado no dia 7 de junho de 2013, na 37a reunião 
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ordinária do Conselho das Cidades (ConCidades), o Plano Nacional de Saneamento 
Básico (Plansab).

QUADRO 3
Estrutura normativa federal para o saneamento ambiental (jun. 2013)

Legislação Ementa (resumida)

Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007
Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política 
federal de saneamento básico

Decreto no 7.217, de 21 de junho de 2010
Regulamenta a Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes 
nacionais para o saneamento básico

Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010 Institui a PNRS

Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005 Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos

Decreto no 7.404, de 23 de dezembro de 2010 Estabelece normas para execução da PNRS, de que trata a Lei no 12.305/2010

Decreto no 7.405, de 23 de dezembro de 2010 Institui o Programa Pró-Catador

Resolução Recomendada no 33, de 1o de março de 2007, do 
ConCidades

Recomenda prazos para a elaboração do Plansab e institui grupo de trabalho para 
formular proposta de planejamento para a elaboração do plano

Lei no 10.257/2001 Estatuto das Cidades

Lei no 9.433/1997 PNRH

Lei no 9.984/2000 Dispõe sobre a criação da ANA

Lei no 8.080/1990 Lei Orgânica da Saúde

Elaboração dos autores.

O quadro 3 também enumera a Lei no 12.305/2010, que institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS). Esta lei estabelece a obrigatoriedade da elaboração dos planos de 
resíduos sólidos nas escalas nacional, estadual e municipal e coloca entre os seus princípios 
sua gestão integrada. Registre-se que desde agosto de 2012 está em vigor o PNRS.

A Lei no 11.107/2005, que estabelece normas gerais para a contratação de consórcios, 
relaciona-se com a questão do saneamento ambiental, na medida em que, especialmente nas 
RMs, esta é uma das soluções para a gestão dos resíduos sólidos (Brasil, 2005). O quadro 3 
ainda apresenta outras legislações específicas e leis gerais importantes pela sua interface 
com a função de saneamento ambiental, com destaque para as leis nos 9.433/1997, que 
trata da PNRH; 10.257/2001, a respeito do Estatuto das Cidades; 9.984/2000, que cria 
a Agência Nacional de Águas (ANA); e 8.080/1990, denominada Lei Orgânica da Saúde. 
Outras legislações não demonstradas no quadro 3, mas que mantêm correlações com a 
questão do saneamento ambiental, são aquelas de meio ambiente e de saúde expressas em 
leis, decretos, portarias governamentais, além de resoluções do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama), do ConCidades e do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

No âmbito estadual/metropolitano, não existe no Paraná uma estrutura institucional 
que trate da questão do saneamento ambiental especificamente para a RM de Curitiba. 
Assim, a estrutura institucional voltada ao tema na região insere-se no contexto das 
estruturas do governo estadual e dos municípios. A exceção fica por conta do arranjo 
institucional na figura jurídica de consórcio público, materializado no Conresol, destinado 
a gerenciar os resíduos sólidos domésticos na RM, que atualmente conta com dezenove 
municípios associados.

Na estrutura do governo estadual, diversas instituições são responsáveis pela função 
do saneamento ambiental, com destaque para a Sanepar e a Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (Sema-PR), via Coordenadoria de Resíduos Sólidos (Cres) 
e sua autarquia vinculada, o Águas Paraná.

Relatorio_Analise_Curitiba2.indb   54 28/09/2015   11:42:08



55Análise Comparativa das Funções Públicas de Interesse Comum da RM de Curitiba

A Sanepar é uma empresa de economia mista criada em 1963. Os serviços da empresa 
na RM são direcionados para o abastecimento de água tratada e a coleta e tratamento 
de esgotos sanitários.21 Seus serviços abrangem 28 dos 29 municípios da RM, não sendo 
atendida a cidade de Doutor Ulisses, no Vale do Ribeira (Sanepar, 2013a).

A gestão dos resíduos sólidos no Paraná é de competência da Sema-PR, por meio da 
Cres. A atribuição desta coordenadoria é estipular os princípios para a elaboração de políticas, 
normas, programas, projetos e ações em conformidade com a PNRS (Paraná, 2013a).

O Águas Paraná atua como órgão executivo gestor do Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH). O objetivo desta autarquia é 
disponibilizar a base institucional e técnica para a efetivação dos instrumentos da Política 
Estadual de Recursos Hídricos (PERH). Com relação ao saneamento ambiental no estado 
e, por conseguinte, na RM de Curitiba, a atribuição dessa entidade é de regulação e 
fiscalização do serviço de saneamento básico nos termos da Lei no  11.445/2007. Entre 
as responsabilidades do instituto constam: planejamento e execução de ações e projetos 
técnicos de proteção, conservação, recuperação e gestão de recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos; monitoramento da qualidade e quantidade dos recursos hídricos; execução de 
serviços técnicos de engenharia para controle de problemas de erosão, cheias e inundações, 
degradação de fundos de vales e poluição das águas; difusão de informações sobre recursos 
hídricos; elaboração e implantação do PERH e planos de bacias hidrográficas; funcionamento 
dos comitês de bacias; e gerenciamento do fundo estadual de recursos hídricos.

Existe ainda a atuação das prefeituras, especialmente na coleta dos resíduos sólidos. 
O  tratamento e a destinação final dos resíduos de 2122 dos 29 municípios da RM de 
Curitiba são de responsabilidade do Conresol (Ipardes, 2013b). O consórcio atualmente 
se estrutura nos termos da lei geral da contratação de consórcios públicos e rege-se sob a 
forma jurídica de Associação Pública, sem fins lucrativos, de acordo com as normas das leis 
nos 11.107/2005 e 11.445/2007 e do Decreto no 6.017/2007, bem como demais legislações 
pertinentes e seu estatuto. O objetivo do Conresol (2007, p. 1) é “organizar e proceder a 
ações e atividades para a gestão do sistema de tratamento e destinação final dos resíduos 
sólidos urbanos gerados pelos municípios integrantes”. Atualmente, são 21 associados 
(figura 7) e os entes consorciados participam do Conresol consoante previsão manifestada 
por meio de “contrato de rateio e de programa, obrigações contratuais assumidas e demais 
obrigações definidas em lei” (op. cit., p. 5).

A estrutura normativa da RM de Curitiba está condicionada às normas ditadas pela 
legislação estadual, que por sua vez atrela-se aos ditames da legislação federal. No quadro 4, 
está exposta a estrutura normativa do Paraná relativa ao saneamento ambiental, ou que 
mantém interface com essa função.

21. A Sanepar presta serviço na área de resíduos sólidos na gestão de três aterros sanitários no norte do Paraná: Cianorte, Apucarana e 
Cornélio Procópio.
22. Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiuva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, 
Colombo, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, São José dos Pinhais, 
Tijucas do Sul e Tijucas do Paraná. Disponível em: <http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/fruet-e-eleito-presidente-do-conresol/28365>. 
Acesso em: 22 jun. 2013.
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QUADRO 4
Estrutura normativa para o saneamento ambiental (até jun. 2013)

Legislação Ementa (resumida)

Lei no 4.684, de 23 de janeiro de 1963 Criação da Sanepar

Lei no 8.935, de 7 de março de 1989
Dispõe sobre requisitos mínimos para as águas provenientes de bacias mananciais destinadas a 
abastecimento público e adota outras providências

Lei no 12.403, de 30 de dezembro de 1998 Altera o Artigo 1o da Lei no 4.684/1963

Lei no 12.248, de 31 de julho de 1998 Cria o Sigprom da RM de Curitiba

Lei no 12.726, de 26 de novembro de 1999 Institui a PERH

Lei no 12.493, de 22 de janeiro de 1999 Estabelece a Política Estadual de Resíduos Sólidos (Pers)

Lei no 15.698, de 27 de novembro de 2007 
Autoriza o estado do Paraná a participar dos consórcios intermunicipais de gestão de resíduos sólidos, 
entre eles, o Conresol

Lei no 16.322, de 18 de dezembro de 2009 Responsabilidade da indústria farmacêutica e das farmácias sobre o destino dos remédios vencidos

Lei no 16.242, de 13 de outubro de 2009 Cria o Águas Paraná

Decreto no 7.878, de 29 de julho de 2010 Regulamento do Águas Paraná

Resolução Sema-PR no 21/2009 
Dispõe sobre licenciamento ambiental, estabelece condições e padrões ambientais e dá outras 
providências, para empreendimentos de saneamento

Decreto no 3.788, de 1o de fevereiro de 2012
Estabelece os critérios das áreas de mananciais, para fins da compensação prevista no Artigo 26 da 
Constituição Estadual

Decreto no 6.194, de 15 de outubro de 2012 Declara as áreas de interesse de mananciais de abastecimento público para a RM de Curitiba

Decreto no 7.348, de 21 de fevereiro de 2013 Regulamenta a cobrança pelo direito de uso de recursos hídricos e dá outras providências

Decreto no 8.656, de 31 de julho de 2013 Dispõe sobre a criação do programa Paraná sem Lixões

Elaboração dos autores.

No contexto das normas da legislação federal aplicadas ao estado do Paraná, enumeram-
se as leis que instituíram a PERH (Lei no 12.726/1999) e a Pers (Lei no 12.493/1999). 
Registre-se que, enquanto a PERH se insere no sistema de gestão dos recursos hídricos, 
prevendo mecanismos democráticos de gestão (Artigo 2o, § 6o) e a articulação do Sigprom 
(Lei no  12.248/1998) com o SEGRH, a Pers versa sobre aspectos técnico-operacionais 
da questão, não se referindo à gestão. Uma explicação para a ausência desta temática na 
atual legislação da Pers é que ela é anterior à PNRS. Atualmente, encontra-se em fase de 
elaboração uma nova Pers. Inclusive, foi apresentada uma proposta de minuta da nova 
legislação ao Conselho Estadual de Meio Ambiente (Cema) em sua 87a reunião ordinária.

Neste novo projeto de lei a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos tem a 
intenção de alinhar a Política Estadual de Resíduos Sólidos às atuais diretrizes da política nacional, 
dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à 
gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos (Paraná, 2013b, linhas 123-127).

Destaca-se também que a Lei no  15.698/1997, que autoriza o estado do Paraná a 
participar dos consórcios intermunicipais de gestão de resíduos sólidos, entre eles o Conresol, 
obedece os termos da Lei Federal no 11.107/2005 e do Decreto Federal no 6.017/2007.

Na escala estadual (quadro 4), destacam-se as leis nos 4.684/1964, de criação da Sanepar, 
e 8.935/1989, que dispõe sobre requisitos mínimos para as águas provenientes de bacias 
de mananciais destinadas ao abastecimento público, também conhecida como Lei dos 
Mananciais. Outra legislação em âmbito estadual de relevância é a que determinou a criação 
do Águas Paraná (Lei no 16.242/2009) e a legislação que versa sobre a destinação de produtos 
farmacêuticos (Lei no 16.322/2009). Recentemente, foram sancionados dois decretos que 
mantêm interface com a função do saneamento ambiental: um que regulamenta a cobrança 
pelo direito de uso de recursos hídricos no estado (Decreto no 7.348/2013) e outro que dispõe 
sobre o programa de eliminação dos lixões no estado do Paraná (Decreto no 8.656/2013).
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Para a RM, especificamente relacionados à questão da proteção aos mananciais de 
abastecimento público de água, tem-se a Lei no 12.248/1998, que criou o Sigprom, e o 
Decreto no 6.194/2012 (Paraná, 2012d), que declara as áreas de interesse de mananciais de 
abastecimento público para a região. No quadro 4, registram-se as resoluções do Cema, do 
Conselho Estadual das Cidades e do Conselho Estadual de Saúde relacionadas à questão 
do saneamento ambiental. Também se destacam os decretos de criação das APAs estaduais 
do Iraí, Passaúna, Piraquara, Rio Verde e Rio Pequeno, com o objetivo de proteção aos 
mananciais de abastecimento público da RM de Curitiba.

Instrumentos de planejamento e gestão

Em âmbito federal, três instrumentos de planejamento e gestão se destacam na Fpic 
saneamento ambiental: o PNRS, o Plansab e o Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento (SNIS).

As diretrizes e estratégias do PNRS, instrumento previsto pela Lei no 12.305/2010, buscam:

• o atendimento aos prazos legais;

• o fortalecimento das políticas públicas conforme o previsto na Lei no 12.305/2010, 
tais como a implementação da coleta seletiva e logística reversa, o incremento 
das porcentagens de destinação, o tratamento dos resíduos sólidos e disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos, a inserção social dos catadores, e o 
reaproveitamento dos materiais reutilizáveis e recicláveis;

• a melhoria da gestão e do gerenciamento dos resíduos sólidos como um todo; e

• o fortalecimento do setor de resíduos sólidos per si e de suas interfaces com os demais 
setores da economia.

Este plano prevê, entre outras diretrizes, a gestão regionalizada dos resíduos sólidos 
urbanos, incluindo as RMs, e determina que todos os municípios do Brasil tenham os seus 
Planos Municipais de Resíduos Sólidos.

Conforme determinação da Lei no  11.445/2007, que previa a efetivação deste 
instrumento, o Plansab foi aprovado no dia 7/6/2013, durante a 37a reunião ordinária 
do ConCidades (Brasil, 2013). Em linhas gerais, o plano prevê a universalização do 
abastecimento de água potável nas áreas urbanas no decorrer dos próximos dez anos. 
Em relação a coleta e tratamento de esgoto, a meta é abranger 93% das áreas urbanas 
em vinte anos. Outra meta é o fim dos lixões a céu aberto até 2014. O Plansab indica 
como instrumento para os municípios a elaboração dos Planos de Saneamento Básico 
Participativo, visando incentivar a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento 
Básico (PMSBs).

Quanto ao SNIS, trata-se de banco de dados administrado pela SNSA, que contém 
informações sobre a prestação de serviços de água e de esgotos e sobre os serviços de manejo 
de resíduos sólidos urbanos (Brasil, 2013).

Em âmbito estadual/metropolitano, os instrumentos de planejamento e gestão para 
o saneamento ambiental na RM de Curitiba se inserem no contexto estadual. Entre eles, 
existem alguns instrumentos particulares para a região, como o Sigprom e sua inserção no 
Plano de Regionalização de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos (Pegirsu).

Relatorio_Analise_Curitiba2.indb   57 28/09/2015   11:42:08



58 Relatório de Pesquisa

Criado pela Lei no 12.248/1998, o Sigprom tem como objetivos (Ipardes, 2013b):

• assegurar as condições essenciais a recuperação e preservação dos mananciais para o 
abastecimento público;

• integrar as ações dos vários órgãos e esferas do poder público estadual e municipal e 
as iniciativas de agentes privados;

• compatibilizar ações de proteção ao meio ambiente e de preservação de mananciais 
de abastecimento público com a política de uso e ocupação do solo e com o 
desenvolvimento socioeconômico, sem prejuízo aos demais usos múltiplos;

• empreender ações de planejamento e gestão das bacias hidrográficas de mananciais 
segundo preceitos de descentralização e participação do poder público, dos usuários 
e das comunidades; e

• propiciar a instalação de instrumentos de gestão de recursos hídricos, preconizados 
pela Lei Federal no 9.433/1997, no âmbito dos mananciais da RM.

O Plano para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (Pgirs) é resultante de um 
convênio do governo estadual com o MMA. Para a sua elaboração, foi contratada uma 
empresa de consultoria privada. O objetivo foi orientar as intervenções do setor de resíduos 
sólidos no Paraná, visando à regionalização do estado e à preparação para a implementação 
das soluções integradas e consorciadas preconizadas pela PNRS (Paraná, 2013f ).

O Pegirsu consiste na gestão descentralizada por regiões do estado do Pgirs. Nesse 
plano, o conjunto da RM de Curitiba é uma região para a gestão integrada dos resíduos 
sólidos (Paraná, 2013b).

Quanto ao Sistema Estadual de Informações sobre Resíduos Sólidos Urbanos (Seirsu), 
trata-se de um sistema de informações alimentado pelos gestores do setor de resíduos sólidos 
do estado do Paraná que visa formar um banco de dados administrado com informações 
sobre os serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos (Paraná, 2013b).

Por determinação da Lei no  11.445/2007, todos os municípios devem elaborar 
seu PMSB. Sem ele, a partir de 2014, as prefeituras não poderão receber recursos do 
governo federal para projetos de saneamento básico. O PMSB deve conter as diretrizes 
para o saneamento básico e estabelecer metas de cobertura e atendimento dos serviços de 
água; coleta e tratamento do esgoto; limpeza urbana; coleta e destinação adequada dos 
resíduos sólidos; e drenagem urbana. O documento tem como missão ser um instrumento 
estratégico de planejamento e de gestão participativa.

O SEGRH no Paraná foi criado juntamente com a PERH, instaurada pela Lei 
no 12.726/1999 (Paraná, 1999b), com os seguintes objetivos:

• coordenar a gestão integrada das águas;

• arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos;

• implementar a PERH;

• planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos 
e dos ecossistemas aquáticos do estado; e

• promover a cobrança pelos direitos de uso de recursos hídricos.
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Compõem o SEGRH: i) o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH), como 
órgão colegiado deliberativo e normativo central; ii) a Sema, como órgão coordenador 
central; iii) o Águas Paraná, como órgão executivo gestor; iv) os comitês de bacia hidrográfica, 
como órgãos regionais e setoriais deliberativos e normativos de bacia hidrográfica do estado; 
e v) as gerências de bacia hidrográfica, como unidades de apoio técnico e administrativo 
aos comitês.

A RM de Curitiba está assentada majoritariamente sobre a sub-bacia hidrográfica do 
Alto Iguaçu. Outra parte se estende sobre os afluentes da bacia hidrográfica do Ribeira e 
uma pequena porção, a leste da RM, sobre a bacia Litorânea. Assim, a gestão dos recursos 
hídricos na região é de competência principalmente do Comitê das Bacias do Alto Iguaçu 
e Afluentes do Alto Ribeira (Coaliar).

Projetos de investimento e recursos para o financiamento

No âmbito federal, os recursos para saneamento ambiental são oriundos principalmente 
da SNSA do MCidades e se destinam a: abastecimento de água, esgotamento sanitário e 
manejo de resíduos sólidos urbanos. As verbas do MCidades atendem municípios com 
população superior a 50 mil habitantes ou integrantes de RMs, regiões integradas de 
desenvolvimento (Rides) ou participantes de consórcios públicos afins (Brasil, 2013).

Outra fonte de verbas oriundas do governo federal é o PAC 2 – Saneamento, em que 
as RMs encontram-se no grupo 1. As obras desse PAC destinam-se a aumentar a cobertura 
de coleta e tratamento de esgoto, proteção dos mananciais, despoluição de cursos d’água 
e tratamento de resíduos sólidos (Ipardes, 2013b). Os financiamentos liberados à Sanepar 
para o estado do Paraná somam R$ 658,6 milhões e a companhia terá vinte anos para  
pagá-los (Paraná, 2013c). Segundo esta mesma fonte, haverá obra destinada ao abastecimento 
de água na Barragem do Miringuava, destinada à coleta e ao tratamento de esgotos nos 
municípios de Araucária, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, 
Campo Magro, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Pinhais e Quatro Barras.

Também existem as verbas oriundas do PAC 2 – Drenagem, que se destinam a 
propostas aprovadas da Comec, visando à melhoria das condições de drenagem da RM de 
Curitiba. Essas verbas, que somam R$ 1.222.134,71, destinam-se a estudos de concepção 
e projetos para a implantação de quatro parques ambientais na bacia do Alto Iguaçu e do 
Plano Diretor da Aieri.

Recentemente, no âmbito estadual/metropolitano, importantes fontes de 
financiamento foram oriundas de acordos internacionais, tais como o Prosam (Paraná, 
2003) e o Projeto de Saneamento Ambiental do Paraná (Paranasan). Outras fontes foram as 
ações previstas no Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, notadamente o Projeto de Resíduos 
Sólidos Urbanos, sob a responsabilidade da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) do 
MS, da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop)23 e da Comec, e o Programa de 
Preservação Ambiental e Gestão de Recursos Hídricos (Ipardes, 2013b).

O Prosam 1993-2002 teve como objetivo recuperar e manter a qualidade da água 
na bacia do Alto Iguaçu, com recursos previstos da ordem de US$ 239.015.000,98. 
Na execução, as demonstrações financeiras apontaram o valor de US$ 112.156.000,60 como 
empréstimo proveniente do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

23. A partir de 2011, esta secretaria passou a denominar-se Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seil).
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(Bird) (48,57%) e a contrapartida local de US$ 118.767.000,49 (51,43%), totalizando um 
montante de US$ 230.924.000,09. Portanto, do total previsto foi realizado 96,91% (Paraná, 
2003, p. 4). Seus principais executores no estado foram a Secretaria de Planejamento e 
Coordenação Geral (SEPL), a Sema-IAP, a Sanepar, a Comec, a Companhia Paranaense 
de Energia (Copel), o Ipardes e o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Emater).

O Paranasan, financiado pelo Japan Bank for International Cooperation (Jbic) e pela 
Sanepar, visava ampliar os sistemas de abastecimento de água e esgoto dos municípios 
pertencentes à RM de Curitiba, de outras cidades e do litoral, com meta física de realizar 
23.113 ligações. Este projeto foi resultado de um acordo de empréstimo com o Jbic 
encerrado em 2010. Dos R$ 56.757.100,00 de orçamento previsto, foram executados 
R$ 33.075.723,00 (58%).

O Projeto de Resíduos Sólidos Urbanos tinha como objetivo implantar uma usina de 
triagem e processamento de recicláveis no município de Colombo, para separar e selecionar 
por tipo (plástico, alumínio, papel, papelão e outros) os recicláveis provenientes da coleta 
seletiva em Itaperuçu, Campina Grande do Sul, Bocaiuva do Sul, Colombo, Rio Branco 
do Sul, Quatro Barras, Piraquara e Almirante Tamandaré. As metas físicas desse projeto 
eram a construção de barracão com 3.638 m2 para a Usina de Triagem e Transformação de 
Materiais Recicláveis de Colombo. Este projeto foi cofinanciado pelo governo federal, por 
meio do convênio celebrado entre a Funasa/MS, a Seop e a Comec.

O Programa de Preservação Ambiental e Gestão de Recursos Hídricos objetivava 
promover a sustentabilidade ao desenvolvimento socioeconômico do estado, para garantir 
às populações atuais e futuras um meio ambiente de qualidade. Igualmente, almejava 
estabelecer políticas de uso e ocupação do território para a proteção, conservação e recuperação 
do patrimônio ambiental, de sua diversidade biológica, cultural e social, da água, do solo e 
do clima. Esse programa continha uma linha de ação de gestão do espaço metropolitano, 
cujos objetivos eram: i) implantar programas e projetos visando à construção de um sistema 
de fiscalização e monitoração de áreas de mananciais; ii) promover ações de proteção das 
fontes de abastecimento hídrico da RM; iii) implantar infraestrutura, habilitar agentes e 
disponibilizar equipamentos; iv) promover a articulação institucional entre organizações 
públicas, privadas e a sociedade em geral; e v) executar e fiscalizar o monitoramento de 
áreas de mananciais. Sua meta física era o monitoramento e fiscalização de 100% do uso 
e ocupação do solo das áreas de mananciais da RM de Curitiba. Dos R$ 23.900.000,00 
previstos, foram executados somente R$ 13.500.000,00.

O saneamento ambiental, propriamente os serviços de abastecimento de água e de 
coleta e tratamento de esgotos, também conta com os recursos orçamentários da Sanepar. 
Esta empresa, segundo o Relatório de Administração e Demonstrações Contábeis de 2012, 
tinha previsão de investimentos da ordem de R$ 188,5 milhões para a RM de Curitiba e 
litoral no período compreendido entre 2012 e 2014. Deste montante, R$ 108,1 milhões 
estão previstos para esgotamento sanitário e R$ 80,4 milhões, para abastecimento de água. 
Em 2012, foram concluídas 49 obras em sistemas de água e esgotamento sanitário na RM 
de Curitiba, cujo valor global foi de R$ 92,9 milhões (Sanepar, 2013a, p. 19-22).

Os recursos para a Fpic saneamento ambiental na RM de Curitiba em parte estão 
previstos nos exercícios orçamentários anuais do estado e das prefeituras e na destinação das 
verbas do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano da Secretaria do Desenvolvimento 
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Urbano (FDU/Sedu), gerido pelo Serviço Social Autônomo Paranacidade. Em âmbito 
estadual, o PPA organiza a atuação governamental, estruturada em programas, iniciativas e 
ações em diversas áreas, incluídas as relativas a esta Fpic. Os programas arrolados no PPA 
são financiados e integrados com as ações orçamentárias anuais nas Leis Orçamentárias 
Anuais (LOAs).

No PPA 2012-2015, assim como no anterior, não há um destaque específico para a 
RM de Curitiba em relação às demais regiões do estado, sendo que a regionalização no plano 
é feita seguindo o recorte macrorregional.24 As iniciativas da Fpic saneamento ambiental 
concentram-se nos programas 2 (Desenvolvimento das Cidades) e 21 (Universalização do 
Saneamento Básico), com algumas iniciativas no programa 14 (Paraná Sustentável).

No programa 2, de responsabilidade da Sedu, consta uma iniciativa diretamente 
relacionada a esta Fpic, o já citado PAC – Drenagem (municípios do grupo I), que prevê 
um total de investimentos de R$ 12.610.000,00 no período 2012-2014. Na LOA de 2012 
do estado do Paraná, estava previsto para esta iniciativa orçamento de R$ 2.610.000,00 
(Paraná, 2011b, p. 407); para 2013, R$ 2.800.000,00 (Paraná, 2012c, p. 411). Outra 
iniciativa é a denominada Integração da Região Metropolitana de Curitiba, que prevê 
entre outras ações implementar o sistema de fiscalização e monitoramento das áreas de 
mananciais, em conjunto com os demais órgãos competentes, assim como desenvolver 
a gestão dos resíduos sólidos metropolitanos. Seu objetivo é promover a sustentabilidade 
ambiental na região, para a qual está previsto investimento de R$ 124.836.631,00 
(Paraná, 2011a, p. 7-15). No orçamento de 2012, a previsão de gastos com essa iniciativa 
era de R$  27.500.000,00 (Paraná, 2011b, p. 407); no de 2013, a previsão apontou 
R$ 25.200.000,00 (Paraná, 2012c, p. 411).25

No programa 21, cujo órgão responsável é a Casa Civil, os valores não são discriminados 
por macrorregião. São previstas metas para as iniciativas de implantação de sistemas 
de saneamento ambiental, saneamento rural, investimentos para a gestão da Sanepar, 
saneamento urbano e saneamento social (Paraná, 2011a, p. 213-219). O programa 14, 
que é de responsabilidade da Sema, delineia algumas iniciativas que mantêm interface 
com a questão do saneamento ambiental, especialmente em relação à gestão dos recursos 
hídricos. Não é especificado o montante financeiro dos recursos orçamentários previstos 
para a mesorregião metropolitana de Curitiba, restringindo-se às especificações de metas. As 
iniciativas previstas para esta mesorregião são: gestão de água e solo rural em microbacias, 
financiada pelo Águas Paraná e pelo Bird; implantação de planos de bacias, pelo Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos (FRHI); e promoção do desenvolvimento ambientalmente 
sustentável e gestão da conservação e recuperação do meio ambiente, pelo Fundo Estadual 
do Meio Ambiente (Fema) do IAP (Paraná, 2011a, p. 143-157). Nos respectivos exercícios 
orçamentários, é possível verificar as receitas previstas para essas iniciativas para 2012 e 
2013 (Paraná, 2011b, p. 127-140 e 409-429; 2012b, p. 133-136 e 413-431).

24. O estado do Paraná, de acordo com a base geográfica do IBGE e alterações da Lei Estadual no 15.825, de 28 de abril de 2008, conta 
com dez mesorregiões geográficas, as quais foram selecionadas para a regionalização das metas do PPA 2012-2015.
25. A Lei Estadual no 12.248, de 31 de julho de 1998, criou o Fundo de Preservação Ambiental (FPA) da RM de Curitiba, que é um 
instrumento de natureza contábil, com a finalidade de dar apoio às políticas de proteção aos mananciais mediante sustentação financeira 
aos programas e projetos relativos ao Sigprom. Contudo, segundo informações da Comec, o fundo não teve recursos desde a sua criação 
(Ipardes, 2013b, p. 65).
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Controle social

A Lei Federal no 11.445/2007, que estabeleceu as diretrizes para o saneamento básico no 
Brasil, coloca entre seus princípios o controle social (Artigo 2o, inciso X). O inciso IV 
do Artigo 3o dessa legislação define o controle social como: “o conjunto de mecanismos 
e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e 
participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação 
relacionados aos serviços públicos de saneamento básico” (Brasil, 2007).

Segundo essa mesma legislação, cabe aos titulares dos serviços de saneamento 
estabelecer os mecanismos de controle social (Artigo 9o, inciso V). A lei ainda prega, entre 
as condições para a validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços 
públicos de saneamento básico, “mecanismos de controle social nas atividades de 
planejamento, regulação e fiscalização dos serviços” (Brasil, 2007, Artigo 11, inciso V). 
Nesse contexto, o Artigo 47 preconiza que:

O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a participação de 
órgãos colegiados de caráter consultivo, estaduais, do Distrito Federal e municipais, assegurada a 
representação:

I - dos titulares dos serviços;

II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico;

III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico;

IV - dos usuários de serviços de saneamento básico;

V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas 
ao setor de saneamento básico.

No âmbito federal, o colegiado que tem competência delegada pela Lei no 10.683/2003 
é o ConCidades (Brasil, 2003). O Paraná não possui uma política estadual de saneamento 
unificada, mas, sim, legislações setoriais. Portanto, a exemplo da legislação federal, não 
existe uma lei particular desta Fpic que delegue a competência específica de controle 
social sobre o saneamento ambiental a um determinado colegiado. O Decreto Estadual 
no 1.483/2007, que dispõe sobre a implementação dos conselhos de cidades em âmbito 
estadual e municipal no Paraná, atribui a eles a função de controle social nos assuntos de 
desenvolvimento urbano. Desta forma, o ConCidades-PR conta com uma Câmara Técnica 
de Saneamento Ambiental, na qual estão representados os diversos segmentos preconizados 
no Artigo 47 da Lei Federal no 11.445/2007.

O controle social desta Fpic no estado também é exercido por outros colegiados que 
guardam afinidades com o saneamento, notadamente o Cema, o CERH e o Conselho 
Estadual de Saúde (CES). No âmbito metropolitano, essa atribuição é compartilhada 
pelo CGM e de forma mais efetiva pelo Coaliar. A Sanepar não conta na sua estrutura 
com mecanismos de controle social, embora tenha assento em todos os colegiados 
anteriormente citados.

O item relativo aos resíduos sólidos na RM de Curitiba apresenta uma nuance em 
relação aos demais componentes da Fpic devido ao gerenciamento dos resíduos domésticos 
pelo Conresol. A Lei Federal no 12.305/2010, que instituiu a PNRS, também tem entre os 
seus princípios o controle social (Artigo 6o, inciso X), inclusive defendido como um direito 
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da sociedade (Brasil, 2010). No Artigo 8o, inciso XIV, os órgãos colegiados municipais são 
tratados como instrumentos desta política e, no parágrafo único do Artigo 14, é garantido 
o amplo controle social na elaboração dos planos de resíduos sólidos. Conforme visto 
anteriormente, as decisões do Conresol são de competência de sua Assembleia Geral, que 
por sua vez é composta pelos prefeitos dos municípios associados. Desta forma, os 21 
municípios integrantes do conselho participam do gerenciamento dos resíduos sólidos 
domésticos, embora essa participação se restrinja à administração pública das cidades.

Para os Planos de Regionalização de Gestão Integrada e Associada dos Resíduos Sólidos 
Urbanos, foram realizadas três rodadas de oficinas no Paraná (Paraná, 2013c). Nessas oficinas, 
a RM de Curitiba foi agrupada junto com a região litorânea do estado. Os  objetivos das 
oficinas (Paraná, 2013c, p. 14) foram divulgar os planos, debater o pré-diagnóstico e discutir e 
validar propostas e o plano de regionalização elaborado pela empresa de consultoria Engebio. 
A proposta previa a participação de amplos setores da sociedade, incluindo os movimentos 
sociais e ambientalistas. A convocação foi feita por convites dirigidos a 120 representantes 
desses segmentos. No entanto, ao consultar a lista de presença das primeiras oficinas, foi 
levantado na da RM de Curitiba e litoral que a ampla maioria era de servidores públicos 
do estado e representantes de empresas de consultoria ambiental. Das prefeituras da região, 
compareceram  representantes de sete municípios, além das entidades do empresariado, e 
somente uma representação do movimento social e ambientalista (op. cit., p. 151-161).

Uma tentativa de se exercer o controle social ocorre nas conferências de políticas públicas. 
Não existe conferência específica de saneamento ambiental, sendo esta temática geralmente 
debatida nas conferências de meio ambiente ou das cidades. A Conferência de Meio Ambiente, 
que no ano de 2013 estava na sua quarta edição, contou com uma etapa macrorregional que 
reuniu delegados eleitos dos municípios do litoral, dos Campos Gerais e da RM propriamente 
dita, à exceção de Curitiba, que realizou uma conferência própria. Com uma temática centrada 
no fim dos lixões, essa conferência encaminhou propostas para a etapa estadual, que, por sua 
vez, não apresentou propostas específicas para a RM de Curitiba, mas priorizou temas gerais 
relacionados à problemática dos resíduos sólidos (Curitiba, 2013c). A reunião dos delegados 
das conferências municipais das cidades da RM definiu somente uma proposta genérica a 
ser encaminhada para a etapa estadual: “criação de políticas metropolitanas e integradas de 
habitação, mobilidade e saneamento” (Curitiba, 2013c).

A sociedade busca outros meios de interferir na gestão do saneamento ambiental. 
Historicamente, existe um acompanhamento da atuação das instituições que gerenciam 
esta Fpic na RM de Curitiba, especialmente por parte das organizações não governamentais 
(ONGs) ambientalistas, representantes do movimento social e do MP. A atuação dessas 
entidades invariavelmente redunda em conflitos, muitos deles alcançando a esfera judicial.

Na década de 1990, a pressão do Fórum de Entidades Ambientalistas da RM para 
assegurar o acompanhamento popular na execução do Prosam garantiu que houvesse uma 
auditoria não governamental ao programa (Urban, 1995). No escopo do Prosam, entre 
1996 e 2000, foi elaborado um subprograma, o SRT. Coordenado pela Comec, o processo 
de discussão e elaboração do SRT aconteceu sem a participação da sociedade civil. Entre 
seus objetivos, destaca-se a definição de um novo aterro na RM de Curitiba, cuja localidade 
escolhida foi Rio Branco do Sul:

Quando houve o diálogo por meio da realização de uma audiência pública, a população do 
município de Rio Branco do Sul se mobilizou contra, o que resultou na realização de um plebiscito. 
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Como a população votou contra a implantação do aterro, o estado desistiu da execução do projeto 
(Borges, 2013, p. 189).

Outro fato marcante na história das mobilizações sociais relacionadas à problemática 
dos resíduos sólidos na RM de Curitiba remonta à interdição pela justiça do Aterro 
Sanitário da Caximba, local para onde era destinado o lixo da RM desde o final dos anos 
1980 até o início da presente década. Com vida útil estimada pelos órgãos ambientais 
do estado em dez anos, o aterro, também conhecido como Lixão da Caximba, foi alvo 
de inúmeras denúncias e mobilizações sociais devido aos problemas ambientais e sociais 
para os moradores das áreas próximas (Boreki e Favretto, 2009). Nesse contexto, merece 
destaque a luta da comunidade local, especialmente da Aliança para o Desenvolvimento 
Comunitário da Caximba (Adecom) e das ONGs ambientalistas da região (Raffin, 2010a; 
Boreki e Favretto, 2009).

O Sipar, apresentado pelo Conresol na primeira década do milênio como solução 
para a problemática dos resíduos sólidos na RM de Curitiba, foi alvo de ações judiciais 
especialmente por conta do processo licitatório (Borges, 2013, p. 204-208). Em 2010, o 
juiz de direito Roger Vinicius Pires de Camargo Oliveira, do Tribunal de Justiça do Paraná, 
sentenciou uma das ações: “a sentença foi fulminante: anula a concorrência do Sipar. A 
decisão foi inscrita sob o no 0330/2010 no registro no livro de sentenças” (Justiça..., 2010). 
A par do trâmite judicial atualmente no Supremo Tribunal Federal (STF), no início de 
outubro de 2013 a Assembleia Geral do Conresol suspendeu a concorrência:

Com a decisão desta manhã, o Conresol dará início a um procedimento administrativo e notificará 
as empresas finalistas, que terão prazo para apresentar suas alegações. A seguir será revogado o 
milionário edital da concorrência do Sipar.

Enquanto isso, o Conresol fará novos estudos para o lançamento de uma concorrência pública, que 
leve em conta as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Raffin, 2013).

A Sanepar também acumula um histórico de conflitos com organizações da sociedade 
civil e com o MP por conta de sua atuação. Os exemplos da atual década de certa forma 
resumem o histórico desses conflitos no estado e na RM, visto que geralmente se assentam 
sobre duas problemáticas: o controle acionário da Sanepar e as denúncias sobre a poluição 
e degradação que a empresa promove ao descarregar o esgoto coletado nos rios da região, 
particularmente nos cursos que formam a bacia hidrográfica do Alto Iguaçu.

No final de agosto de 2013, o governo do estado do Paraná (60% do capital votante) e 
a Dominó Holding S.A. (39,1%) celebraram um novo acordo de acionistas em substituição 
ao anterior, que era de 1998 e havia sido rompido pelo estado em 2003 (Rios, 2013).26 
Pelo novo acordo, concretizado com a aprovação e sanção da Lei Estadual no 17.680/2013 
(Paraná, 2013g),27 a Dominó mantém o poder de indicação de postos-chave na 
administração da empresa (superintendente, diretor financeiro, diretor de operações). Foi 
acordado o aumento do capital social da companhia com a emissão de ações preferenciais 
(sem direito a voto) na importância de R$ 781,1 milhões, com o propósito de pagar ao 
governo do estado parte da dívida do projeto Paranasan. Isso aumentará a participação do 

26. Segundo o jornal Gazeta do Povo (Rios, 2013): “a briga entre o estado, que tem 60% do capital votante da Sanepar, e da Dominó, 
com 39,71%, começou em 2003, quando o então governador, Roberto Requião (Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB), 
rompeu o acordo de acionistas, por julgar que o sócio minoritário tinha o comando na condução das operações e das estratégias da 
empresa. A medida deu origem a um imbróglio judicial que envolve, segundo estimativas, R$ 1 bilhão em ações da Dominó contra o 
governo. O sócio privado estaria disposto a abrir mão das ações judiciais”.
27. A referida lei autoriza o aumento do capital social da Sanepar, bem como a venda ou oferecimento como garantia de ações sem direito 
a voto, emitidas em nome do estado do Paraná.
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governo de 34,99% para 56,46%. No entanto, a participação no capital votante se mantém 
inalterada. As críticas a esse acordo transcenderam os movimentos social e ambientalista do 
estado, aos quais se somaram sindicalistas (NCST-PR, 2013; CUT-PR, 2013), lideranças 
políticas de vulto (Rios, 2013) e setores da imprensa (Nascimento, 2013), que acreditam 
que o novo acordo é lesivo ao interesse social e oferece condições para a privatização da 
empresa.

Setores dos movimentos social e ambientalista acusam a Sanepar de poluir os cursos 
hídricos do estado, particularmente a bacia do Alto Iguaçu, com a descarga do esgoto 
coletado não tratado pela empresa. Recentemente, devido à contaminação do rio Iguaçu 
pelos esgotos lançados pela empresa, uma operação conhecida como Água Grande, integrada 
entre outros pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) 
e pela Polícia Federal (PF), fez centenas de autuações à Sanepar, resultando em multas 
que somam R$ 205 milhões. Na primeira etapa da operação, trinta pessoas da cúpula da 
empresa foram indiciadas pela PF por crime ambiental e alguns por estelionato. Além disso, 
a Justiça expediu trinta mandados de busca e apreensão em dezenove cidades do Paraná. 
Em março do corrente ano, outros nove gestores foram indiciados (Segunda..., 2013).

3.2.2 Análise da efetividade do arranjo de gestão e da governança 
metropolitana

Análise da dinâmica socioeconômica e suas interfaces com o saneamento 
ambiental

Na tabela 11, estão indicados os níveis de integração dos municípios da RM de Curitiba e as 
porcentagens dos domicílios particulares permanentes atendidos pela rede de abastecimento 
de água, dos com banheiro ou sanitários servidos pela rede geral de esgotos ou rede pluvial 
e daqueles que dispunham de lixo coletado. O Observatório das Metrópoles (2012) definiu 
o nível de integração dos municípios da RM com base nas seguintes variáveis: população 
residente total em 2010; taxa de crescimento geométrico anual no período 2000-2010; 
grau de urbanização em 2010; porcentagem dos ocupados em atividades não agrícolas 
no município em 2010; densidade demográfica dos setores censitários urbanos; PIB do 
município em 2009; total de rendimentos das pessoas residentes no município em 2010; 
e movimentos pendulares. Os municípios com menor nível de integração à dinâmica 
metropolitana são aqueles que apresentam os índices mais insatisfatórios em relação aos 
serviços de saneamento.

Para o item abastecimento de água, dos cinco municípios com menores índices, a tabela 
apresenta quatro classificados como de nível de integração muito baixo (Doutor Ulysses, 
Adrianópolis, Cerro Azul e Tijucas do Sul) e um no nível baixo (Tunas do Paraná). Em relação 
à conexão de banheiros ou sanitários à rede de esgotos ou rede pluvial, quatro municípios 
apresentaram nível muito baixo de integração (Doutor Ulysses, Agudos do Sul, Quitandinha 
e Tijucas do Sul) e um baixo (Piên). Para a coleta de lixo, as menores porcentagens estavam 
todas concentradas em cidades que foram consideradas como de baixo nível de integração 
(Doutor Ulysses, Cerro Azul, Agudos do Sul, Adrianópolis e Quitandinha).

Por sua vez, os municípios com maior integração à dinâmica metropolitana geralmente 
são aqueles que apresentam os melhores índices em relação à cobertura dos serviços 
apresentados na tabela 11. Para o abastecimento de água, os cinco maiores índices estão 
concentrados em municípios cuja dinâmica é muito alta (Pinhais, Colombo, Almirante 
Tamandaré e Araucária) e no polo (Curitiba). Quanto à conexão com a rede de esgoto ou 
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pluvial, observam-se algumas nuances. A maior porcentagem de domicílios conectados 
encontra-se em Curitiba (polo), seguida por Pinhais (muito alto). Em sequência, aparece 
Campina Grande do Sul, cujo nível de integração foi considerado médio, seguido por São 
José dos Pinhais (muito alto) e Piraquara (médio). Para a coleta de lixo, também existem 
algumas particularidades, e o maior índice de cobertura do serviço está em Pinhais (muito 
alto), seguido por Curitiba (polo), Colombo (alto), Piraquara (médio) e Fazenda Rio 
Grande (alto), que é o município para onde atualmente se destinam 90% dos resíduos 
sólidos domiciliares coletados na RM de Curitiba.

TABELA 11
RM de Curitiba: nível de integração, domicílios particulares permanentes com abastecimento de 
água, acesso à rede geral de esgotos ou à rede pluvial e lixo coletado, por município (2010)

Município Nível de integração Abastecimento de água (%)1 Rede geral de esgotos ou pluvial (%)2 Lixo coletado total (%)

Adrianópolis Muito baixo 42,86   8,43 63,77

Agudos do Sul Muito baixo 64,71   0,80 62,17

Almirante Tamandaré Muito alto 94,40 21,25 98,55

Araucária Muito alto 92,13 56,24 98,65

Balsa Nova Baixo 84,66 20,52 92,58

Bocaiuva do Sul Baixo 64,46 10,42 76,93

Campina Grande do Sul Médio 82,82 71,80 95,37

Campo do Tenente Baixo 82,47   4,04 82,78

Campo Largo Médio 85,22 38,16 93,23

Campo Magro Médio 82,74 18,28 94,59

Cerro Azul Muito baixo 48,90   7,42 46,79

Colombo Muito alto 95,91 59,78 99,46

Contenda Baixo 64,20   4,74 74,62

Curitiba Polo 98,27 92,58 99,90

Doutor Ulysses Muito baixo 36,15   0,59 27,11

Fazenda Rio Grande Alto 89,94 49,52 99,25

Itaperuçu Médio 81,59 12,55 84,56

Lapa Médio 68,17 50,84 74,23

Mandirituba Baixo 67,32   4,56 76,86

Piên Baixo 80,35   0,84 80,96

Pinhais Muito alto 98,70 79,56 99,96

Piraquara Médio 90,40 69,31 99,29

Quatro Barras Alto 84,57 65,09 97,89

Quitandinha Muito baixo 65,05   1,18 71,41

Rio Branco do Sul Médio 70,47 30,69 84,93

Rio Negro Médio 80,41 36,11 90,11

São José dos Pinhais Muito alto 88,61 69,46 98,32

Tijucas do Sul Muito baixo 54,04   1,23 84,27

Tunas do Paraná Baixo 56,86    3,26 91,13

RM de Curitiba   93,49 75,03 97,53

Fonte: IBGE (2010a) e Observatório das Metrópoles (2012).
Notas: 1 Água canalizada em pelo menos um cômodo.

2 Domicílios com banheiros ou sanitários servidos por uma das duas redes.

As metas de ampliação da cobertura do sistema na RM de Curitiba não estão bem 
definidas. Os órgãos e arranjos responsáveis pela gestão da função na região – Comec, 
Sema, Águas Paraná, Sanepar, Conresol etc. – não detalham em seus planos e respectivos 
portais da transparência os municípios contemplados nos programas.
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Ao tomar como base as ações de ampliação da rede de abastecimento de água e esgoto 
da Sanepar (2013a), no ano passado os municípios contemplados foram, em sua maioria, os 
mais integrados à dinâmica metropolitana. As maiores obras de ampliação na rede coletora 
de esgotos atenderam ao polo, com 124 km de rede, a duas cidades de nível muito alto – 
Almirante Tamandaré (58 km) e Colombo (15 km) – e a uma de nível alto – Fazenda Rio 
Grande (15 km). Para a distribuição de água, foi contemplada uma cidade de nível médio 
de integração – Piraquara, com 11 km de rede. Também houve outro tipo de obra de acordo 
com os seis níveis de integração: polo; muito alto (Almirante Tamandaré, Colombo, Pinhais 
e São José dos Pinhais); alto (Fazenda Rio Grande e Quatro Barras); médio (Campina Grande 
do Sul, Campo Magro, Campo Largo, Itaperuçu, Lapa e Piraquara); baixo (Balsa Nova); e 
muito baixo (Agudos do Sul). Sabe-se da existência de um PPA de investimentos (Sanepar, 
2013a, p. 19-22), que prevê um total de R$ 188,5 milhões no triênio 2012-2014 para a 
RM de Curitiba e o litoral do Paraná, mas não são especificadas exatamente as áreas em que 
acontecerão esses investimentos. O que se sabe é que já foi investido em 2012 quase metade 
desse valor (R$ 92,9 milhões) nos municípios citados e que estão previstos investimentos, 
segundo a Sanepar (2013a), em todos os municípios do Paraná.

Recentemente, a Agência Estadual de Notícias (Paraná, 2013c) divulgou que 25 
projetos em todo o estado do Paraná foram selecionados para obter financiamento do PAC 2. 
A obra de maior vulto será a barragem do Miringuava, em São José dos Pinhais, destinada ao 
abastecimento de água para a RM de Curitiba. Outras obras previstas se referem à ampliação 
da rede coletora de esgotos e devem atender aos seguintes municípios: Almirante Tamandaré, 
Araucária, Pinhais (nível muito alto); Fazenda Rio Grande (alto); Campo Magro (médio); 
Campo do Tenente (baixo); e Curitiba (polo). Portanto, a maior parte das obras e recursos 
abrange os municípios cujo nível de integração à dinâmica da RM é maior.

Quanto aos resíduos sólidos, a gestão é feita pelo Conresol. Ao se classificarem os 
municípios associados conforme o nível de integração, observa-se a seguinte distribuição: 
polo (Curitiba); muito alto (Almirante Tamandaré, Araucária, Colombo, Pinhais e São José 
dos Pinhais); alto (Fazenda Rio Grande e Quatro Barras); médio (Campina Grande do Sul, 
Campo Largo, Campo Magro e Piraquara); baixo (Balsa Nova, Bocaiuva do Sul, Contenda, 
Mandirituba, Piên e Tunas do Paraná); e muito baixo (Agudos do Sul, Quitandinha e Tijucas 
do Sul). Os municípios não associados e, portanto, não participantes da solução consorciada 
para os resíduos sólidos domésticos na RM são justamente aqueles que estão entre os de 
menor nível de integração à dinâmica metropolitana: médio (Itaperuçu, Lapa, Rio Negro e 
Rio Branco do Sul) e muito baixo (Adrianópolis, Cerro Azul e Doutor Ulysses).

As metas de governo para o período 2011-2014 (Paraná, 2011c) também são muito 
genéricas em termos de ações, planos e programas para a Fpic saneamento ambiental. 
As  políticas setoriais relacionadas ao saneamento encontram-se em duas temáticas: 
infraestrutura e logística; e sustentabilidade e meio ambiente. Na primeira, especificamente 
para RM de Curitiba, é citada a seguinte proposta: “promover a qualidade de vida no meio 
rural, com política de habitação e saneamento; eletrificação e comunicação; integração social 
das comunidades e apoio à produção de subsistência” (Paraná, 2011c, p. 188). Na segunda, 
arrolam-se as seguintes proposições (op. cit., p. 191):

l Agilidade nos processos de licenciamento e autorizações ambientais

l Debates regionais, com os diversos setores da sociedade, sobre a legislação ambiental
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l Apoiar técnica e financeiramente os municípios para a elaboração de Planos de Gerenciamento 
  de Resíduos Sólidos

l Garantir o funcionamento dos comitês de bacia hidrográfica como parte da Política Estadual de 
   Recursos Hídricos

Das iniciativas propostas nos programas do PPA 2012-2015, a única em que 
foi possível levantar os municípios que receberão as obras está alojada no programa 2 
(Desenvolvimento das Cidades) e se refere ao PAC – Drenagem (municípios do grupo I), 
cujo objetivo é: “viabilizar recursos para projetos de engenharia com o objetivo de 
implantação de parques com lagoas de contenção de cheias, seguindo a orientação do 
Plano de Drenagem da Bacia do Alto Iguaçu e Plano de Desenvolvimento Integrado da 
RM de Curitiba” (Paraná, 2011a). A meta até 2015 é de 100% dos projetos implantados. 
Segundo Paraná (2013e), para essa iniciativa foram aprovadas propostas da Comec para a 
concepção dos cinco parques metropolitanos mencionados a seguir.

1) Projeto Águas Pluviais do Parque Ambiental Palmital: no município de Pinhais, com 
valor de R$ 104.311,56.

2) Estudo de concepção e projeto do Parque Ambiental Piraquara: no município de 
Piraquara, com valor de R$ 147.679,90.

3) Estudo de concepção e projeto do Parque Ambiental Itaqui: no município de São 
José dos Pinhais, com valor de R$ 191.993,16.

4) Estudo de concepção e projeto do Parque Metropolitano do Iguaçu: nos municípios 
de São José dos Pinhais e Piraquara, com valor de R$ 290.932,84.

5) Plano Diretor da Aieri: nos municípios de São José dos Pinhais, Piraquara, Pinhais, 
Araucária, Fazenda Rio Grande, Curitiba, Contenda, Lapa e Balsa Nova, com valor 
de R$ 487.217,25. Em resumo, será elaborado ao longo das margens do rio Iguaçu 
um estudo de concepção com 77 km de extensão.

Ao observar o alcance dos projetos descritos, pode-se inferir, à primeira vista, uma 
tendência de priorização dos municípios mais integrados à dinâmica metropolitana: 
Curitiba (polo); Araucária, Pinhais, São José dos Pinhais (muito alto); Fazenda Rio Grande 
(alto); Piraquara, Lapa (médio); e Contenda e Balsa Nova (baixo). Todavia, a localização 
desses empreendimentos segue o exposto no Decreto no  3.742/2008, que consolidou a 
Diretriz 10 do PDI de 2006, a qual declara a Aieri na RM de Curitiba. Observe-se que 
no seu Artigo 5o estava prevista a criação da Aieri, enquanto o Artigo 8o previa a criação 
das unidades de conservação elencadas na iniciativa anteriormente descrita. No mapa 6, 
visualiza-se a localização da Aieri do Iguaçu (em verde). Segundo esta ilustração, sua 
abrangência se estende pelos municípios atendidos pela iniciativa a ser financiada pelo 
PAC 2 – Drenagem.
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MAPA 6
Aieri do Iguaçu: anexo ao Decreto Estadual no 3.742/2008

Fonte: Paraná (2008).
Obs.: Imagem cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos 

autores para publicação (nota do Editorial).

A seguir, são expostos as metas e os objetivos das demais iniciativas arroladas no PPA 
2012-2015, que mantêm interface com a Fpic saneamento ambiental (Paraná, 2011a,  
p. 7-15; 143-157; 213-219).

A iniciativa Integração da Região Metropolitana de Curitiba tem como meta no 
período o estudo, projeto e monitoramento realizado. O objetivo global é:

Propiciar a melhoria das condições de vida da população residente, por meio do controle do 
ordenamento físico territorial, da regularização das áreas de habitação popular de interesse social, 
da promoção de oportunidades de emprego e renda, do incremento do turismo regional e do 
desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais – APLs. Implementar o Sistema de Fiscalização e 
Monitoramento das áreas de mananciais da RM de Curitiba, em conjunto com os demais órgãos 
competentes, assim como desenvolver a Gestão dos Resíduos Sólidos metropolitanos, com o 
objetivo de promover a sustentabilidade ambiental da RM de Curitiba (Paraná, 2011a, p. 14).

No programa 14 (Paraná Sustentável), a iniciativa Gestão de Água e Solo Rural em 
Microbacias tem como meta atender a 925 famílias na macrorregião metropolitana de 
Curitiba. O objetivo da iniciativa é:

Promover a gestão ambiental integrada em microbacias, com o objetivo de recuperar a capacidade 
produtiva dos recursos naturais, com base na gestão de microbacias hidrográficas. Estabelecer um novo 
marco de gestão pública na área rural, integrando ações de vários programas ambientais, sociais e 
produtivos em um mesmo espaço físico, com forte participação popular e base técnica. Elaborar 
e executar projetos para implantação de sistemas comunitários de abastecimento de água no meio 
rural, tais como poços artesianos, reservatórios e rede de distribuição (Paraná, 2011a, p. 149).

Outra iniciativa é a Implantação de Planos de Bacias. A meta compreende oito bacias 
conservadas e revitalizadas na macrorregião metropolitana de Curitiba, e o objetivo é: 
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“elaborar, executar e controlar planos, programas, ações e projetos técnicos de proteção, 
conservação, recuperação e gestão de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 
preservando e restaurando aspectos quantitativos e qualitativos das águas” (Paraná, 2011a, 
p. 150). No mesmo programa, consta ainda a iniciativa Promoção do Desenvolvimento 
Ambientalmente Sustentável, com a meta Fiscalização Realizada e o objetivo definido como:

Organizar, coordenar, executar e controlar as atividades relativas ao cumprimento da legislação 
vigente aplicável a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, bem como estimular, 
implementar programas e ações voltadas à promoção do desenvolvimento ambientalmente 
sustentável (Paraná, 2011a, p. 155).

No programa 14, ainda destaca-se a iniciativa Gestão da Conservação e Recuperação 
do Meio Ambiente, com meta prevista de 112 ações nas unidades de conservação da 
macrorregião metropolitana de Curitiba. O objetivo é: “concentrar recursos destinados 
a financiar planos, programas e projetos que objetivem o controle, a preservação, a 
conservação e a recuperação do meio ambiente” (Paraná, 2011a, p. 157).

No programa 21 (Universalização do Saneamento Ambiental), destaca-se a iniciativa 
Saneamento Ambiental, cujo financiamento também provém de recursos oriundos do 
PAC. Esta iniciativa, que tem como meta 39.820 ligações residenciais de água e esgoto na 
macrorregião metropolitana de Curitiba, objetiva:

Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, mediante a 
execução de obras de infraestrutura em áreas urbanas de municípios do Paraná ainda carentes. 
Contribuir para a redução de doenças e endemias associadas à falta ou deficiência de saneamento 
básico (Paraná, 2011a, p. 217).

A iniciativa Saneamento Rural, cuja meta é de 1.260 ligações residenciais de 
abastecimento de água e coleta de esgoto na macrorregião metropolitana de Curitiba, 
tem como objetivos “implantar sistemas de abastecimento de água em localidades rurais 
consolidadas do estado do Paraná” e “implantar e ampliar sistemas de esgoto sanitário 
preferencialmente para o atendimento à população de baixa renda” (Paraná, 2011a, p. 128).

Intitulada Investimentos para a Gestão da Sanepar, essa iniciativa tem como meta 
implementar 1.084 ações de infraestrutura melhorada na macrorregião metropolitana de 
Curitiba e “promover suporte administrativo, financeiro e técnico ao desenvolvimento das 
atividades da Sanepar, na prestação de serviços de saneamento básico no estado do Paraná” 
(Paraná, 2011a, p. 218).

Outras duas iniciativas estipulam metas de ligação de água e esgoto no período 2012-2015 
na macrorregião analisada. A iniciativa Saneamento Urbano visa atingir 78.992 famílias e 
seu objetivo é “implantar, ampliar, melhorar e eliminar passivos ambientais em sistemas de 
água e esgoto, de maneira a contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população 
residente nas localidades atendidas pela Sanepar” (Paraná, 2011a, p. 218). A iniciativa 
Saneamento Social, que tem como meta beneficiar 31.196 famílias, objetiva “fomentar o 
desenvolvimento da política de inclusão social por meio da implantação do Programa de 
Tarifa Social para famílias de baixa renda, contemplando os serviços de ampliação de redes 
de distribuição de água e ligações prediais” (op. cit., p. 219).

Governança do saneamento ambiental metropolitano: a questão do 
saneamento e da expansão da infraestrutura urbana

De modo geral, o abastecimento de água e a coleta e tratamento de esgotos são de 
responsabilidade da Sanepar. O Artigo 1o de seu estatuto social (Sanepar, 2011) traz a 
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seguinte definição: “a Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar, constituída em 
23 de janeiro de 1963, como sociedade por ações, companhia aberta, de economia mista, 
será regida por este Estatuto e pela legislação aplicável”. O mesmo documento define que 
a administração da companhia será exercida por um conselho de administração e por 
uma diretoria executiva. O conselho é escolhido pela assembleia geral dos acionistas, e a 
diretoria, pelo conselho de administração. O capital social da companhia é composto de 
ações ordinárias nominativas (com direito a voto na assembleia geral dos acionistas) e ações 
preferenciais nominativas (sem direito a voto). Em 17 de outubro de 2013, entraram em 
vigor alterações no estatuto social da companhia, fruto de um novo acordo de acionistas já 
implementado (Sanepar, 2013c). Segundo este novo acordo, válido até 2021, atualmente 
o governo do estado do Paraná é detentor de 60% do capital votante da companhia, e a 
Dominó Holdings S.A. (Dominó) é titular de 39,71% do capital votante (op. cit., p. 3). 
Nas mudanças efetivadas no estatuto social da Sanepar, também se criou a figura de um 
comitê técnico com cinco membros (três indicados pelo estado e dois pelos acionistas 
privados), com atribuição consultiva e opinativa em questões orçamentárias e financeiras 
da companhia. Para as obras e serviços, a Sanepar contrata empresas privadas, como pode 
ser conferido no site do sistema de licitações da empresa e do Tribunal de Contas do estado 
do Paraná (TCE-PR).28

A Dominó Holdings S.A. possui hoje a seguinte composição acionária: Copel, 45,00% 
do capital; Daleth Participações, 27,50%; e Andrade e Gutierrez Concessões, 27,50% 
(Sanepar, 2013b). Ainda pelo acordo, o acionista majoritário, no caso o governo do Paraná, 
se comprometeu a compor a diretoria executiva da Sanepar com três diretores indicados pela 
Dominó, entre eles o diretor financeiro da companhia (Sanepar, 2013c, p. 6).

O Conresol (2007, p. 3), segundo o seu Protocolo de intenções, define sua personalidade 
jurídica como:

O Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, nos termos da Lei 
no 11.107/2005, rege-se sob a forma jurídica de Associação Pública, sem fins lucrativos, de acordo 
com as normas da Lei no 11.107/2005, pela Lei no 11.445/2007 e pelo Decreto no 6.017/2007, 
bem como demais legislações pertinentes e pelo seu estatuto.

A estrutura do Conresol é formada por: i) assembleia geral; ii) presidente e vice-presidente; 
iii) conselho fiscal; iv) conselho técnico; v) câmaras técnicas; e vi) secretaria executiva.

A instância máxima e deliberativa é a assembleia geral, formada pelos prefeitos dos 
municípios associados. Pelas normativas do consórcio, cada município tem direito a um 
voto, independentemente do aporte técnico e financeiro de sua contribuição ao Conresol. 
Segundo o Protocolo de intenções, é permitida a entrada de novos municípios da RM desde 
que aprovada por dois terços dos membros da assembleia.

Quanto a projetos implantados nos últimos cinco anos com valor superior a R$ 100 
milhões na RM de Curitiba, somente a Sanepar concretizou alguma ação nesse sentido. 
Em setembro de 2008, a empresa inaugurou o sistema de abastecimento de água do 
Miringuava (Sanepar, 2009, p. 25-29). Cerca de R$ 150 milhões foram investidos na 
obra, sendo R$ 143 milhões financiados pela CAIXA, e o restante pela Sanepar (2009): 
“historicamente, esse volume de recursos representa o maior investimento da companhia 
em uma única obra”. Este sistema, quando inaugurado, foi formado por 105 km de rede, 

28. Para mais informações, acessar os sites da Sanepar (<http://licitacao.sanepar.com.br/SLI2C000.aspx>) e do TCE-PR (<http://www1.
tce.pr.gov.br/conteudo/licitacoes-estaduais/237604>).
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uma estação de tratamento, sete reservatórios e onze estações elevatórias, e previa a produção 
de cerca de 40 milhões de litros de água tratada (op. cit.).

Embora não somasse a quantia de R$ 100 milhões, no PPA 2008-2011 havia 
o programa Saúde e Saneamento. De abrangência estadual, o Paranasan era uma ação 
com o objetivo de ampliar os sistemas de abastecimento de água e esgoto dos municípios 
pertencentes à RM de Curitiba e litoral (além de outros), com meta física de realizar 23.113 
ligações. Este projeto foi resultado de um acordo de empréstimo com o Jbic, encerrado 
em 2010, e do valor previsto de R$ 56.757.100,00 foram executados R$ 33.075.723,00 
(Ipardes, 2013b, p. 57-58).

Para os anos vindouros, 25 projetos da Sanepar em todo o estado do Paraná, destinados 
a implantação e ampliação de redes de água e esgoto, foram escolhidos para financiamento 
no programa PAC 2, do governo federal (Paraná, 2013c). Os financiamentos perfazem 
R$ 658,6 milhões, e a companhia terá vinte anos para pagar, com contrapartida de 10% 
nas obras de água e 5% nas de esgoto. Na RM de Curitiba, a obra de maior custo será a 
construção da barragem do Miringuava, que complementará o sistema de abastecimento 
do Miringuava.

Em 2007, o Conresol havia lançado uma concorrência para a implantação do Sipar, 
considerada bilionária dados os valores que os vencedores do edital receberiam pela tonelada 
de lixo acondicionada (Guimarães, 2009). Quando o então presidente do Conresol29 
autorizou a publicação da comunicação da declaração de vencedora, o consórcio vencedor 
foi o Recipar Soluções Ambientais (composto pelas empresas Pavese Serviços de Reciclagem 
e Participações Ltda., Columbus Serviços de Reciclagem e Participações Ltda., Elecnor S.A. 
e Macovit Sociedad Inversiones SL). Como o consórcio vencedor não foi o que apresentou 
o menor preço, alguns dos demais concorrentes entraram na justiça, e a questão encontra-
se atualmente sub judice (Raffin, 2010b) – recentemente, o Conresol suspendeu essa 
licitação. Com a desativação do Aterro da Caximba em 2010 e a anulação da concorrência 
do Sipar, a solução para o destino final do resíduo sólido foi paliativa e caminhou no 
sentido de credenciar empresas que dispusessem de aterros na RM de Curitiba (Borges, 
2013, p. 206-207): “este processo não envolveu licitação, por não haver concorrência 
(poucas empresas possuíam estruturas adequadas para atender à demanda) e a ação ser de 
caráter emergencial”. Segundo o autor, atualmente operam as empresas Essencis Soluções 
Ambientais, que dispõe de uma área em Curitiba e recebe cerca de 10% do resíduo sólido 
domiciliar recolhido na RM, e Estre Ambiental, que possui um aterro no município de 
Fazenda Rio Grande para onde são destinados 90% dos resíduos.30

Dos atuais programas inscritos no PPA 2012-2015, o programa 2 (Desenvolvimento 
das Cidades) é de responsabilidade da Sedu; o 14 (Paraná Sustentável), da Sema; e o 21 
(Universalização do Saneamento Básico) tem como órgão responsável a Casa Civil, o que 
demonstra a importância política da Fpic saneamento na esfera governamental.

No programa 2 (Desenvolvimento das Cidades), destaca-se a iniciativa do PAC 
– Drenagem (municípios do grupo I), que tem como órgão executor a Comec. Essas 
iniciativas já tiveram a sua concorrência homologada, e os cinco editais para tomada de 
preços – visando à elaboração de quatro projetos para estudo de concepção e planejamento 

29. Na época, Carlos Alberto Richa (Partido da Social Democracia Brasileiro – PSDB) era o prefeito de Curitiba.
30. De acordo com o mesmo autor (Borges, 2013, p. 206), ainda havia sido selecionada a empresa Cavo Serviços e Saneamento, que 
dispunha de uma área em Mandirituba, mas esta não conseguiu autorização da Câmara de Vereadores do município para operar e 
atualmente busca na justiça essa autorização.
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dos parques destinados à contenção das cheias e de um para estudo de concepção do Plano 
Diretor da Aieri – ficarão sob a responsabilidade da empresa Concresolo Engenharia S.C., 
que apresentou as propostas escolhidas.

Avaliação da governança metropolitana relativa à Fpic saneamento ambiental

Esta análise tem como pressuposto a definição de Dallabrida (2011), segundo a qual a 
governança implica o ato de outorgar poder à sociedade para governar, ou ainda refere-se ao 
apoderamento (ou empoderamento) da sociedade para governar. Dessa forma, seu exercício 
acontece por meio de relações de poder e, para que ocorra uma governança democrática, 
deve-se assegurar uma ampla participação social nos processos decisórios: “tal padrão de 
interação entre governo e sociedade se expressa em canais ou arenas, institucionalizadas ou 
não, de interação entre instituições governamentais e atores sociais” (Santos Júnior, Azevedo 
e Ribeiro, 2004). Para Dowbor (2012), os benefícios econômicos da sociedade e da gestão 
democrática tendem a ser mais eficazes quando existem formas participativas de tomadas 
de decisão. Entretanto, reconhece-se a pertinência da crítica elaborada por autores como 
Fonseca (2011), para quem os conceitos de participação atualmente são retoricamente bem 
construídos, enquanto sua aplicação muitas vezes fica abaixo da expectativa.

Ao se fazer um resgate da cobertura dos serviços de água e esgoto na RM de Curitiba, 
com base nos dados do Censo Demográfico de 2010, verificou-se que o melhor atendimento 
ocorre nos municípios integrantes do NUC. Numa outra visão, essa perspectiva pode 
ser transferida para os municípios que detêm os maiores níveis de integração à dinâmica 
metropolitana da RM. Em outras palavras, o melhor atendimento acontece em Curitiba, 
que é o polo, e naqueles municípios considerados como de nível muito alto (à exceção 
de Piraquara, que é de nível médio). Por sua vez, os municípios menos integrados, 
especialmente os situados no Vale do Ribeira (Adrianópolis, Cerro Azul e Doutor Ulysses), 
também apontados como os mais pobres da região, apresentam os piores índices na 
oferta desses serviços, geralmente em conjunto com os outros municípios cuja dinâmica 
de integração metropolitana foi classificada como de nível muito baixo. Isso revela uma 
questão que caminha na interface entre as problemáticas da governança e da democracia 
econômica (Dowbor, 2012), pois esses municípios apresentam baixa inserção na dinâmica 
metropolitana e pequeno poderio econômico e político, a ponto de interferir nas decisões 
políticas e econômicas: “a democracia propriamente econômica se manifesta na qualidade 
da inserção no processo produtivo, no acesso equilibrado aos resultados do esforço, e no 
acesso à informação que assegure o direito às opções” (op. cit., p. 115).

O exemplo dos municípios do Vale do Ribeira, a partir dos índices da cobertura dos 
serviços de água e esgoto na RM de Curitiba, ilustra uma vertente da fragilidade da gestão 
da Fpic saneamento ambiental na região. Essa fragilidade diz respeito ao esvaziamento desta 
função no interior do órgão metropolitano, ou até mesmo a uma ausência de atribuições 
nesse sentido, à exceção atualmente da coordenação de obras relacionadas à drenagem. 
A  Comec, cuja função precípua é coordenar as ações de interesse público e planejar 
soluções conjuntas para as necessidades da RM de Curitiba, pouco cumpre esse papel na 
Fpic saneamento ambiental, haja vista a delegação de atribuições à Sanepar nas funções de 
água e esgoto, e ao Conresol nos resíduos sólidos urbanos domiciliares. Também existe o 
compartilhamento de atribuições com outras instituições do estado, notadamente aquelas 
do sistema Sema, como nas ações de drenagem urbana, nas quais há atuação do Águas 
Paraná. Nesse caso, esses municípios ficam à mercê das decisões da Sanepar e demais órgãos 
do estado. Em relação à companhia, as tomadas de decisões, pelo caráter de empresa de 
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economia mista, não levam em consideração somente o aspecto político e o alcance social 
dos investimentos, mas também os aspectos de mercado, devido à participação privada no 
capital acionário da empresa (Sanepar, 2011). Em relação aos resíduos sólidos de origem 
domiciliar, para os municípios do Vale do Ribeira ainda pesa sua não participação na 
solução consorciada encontrada pela maioria dos municípios da RM, no caso o Conresol.

As legislações federais aprovadas após a CF/1988, mormente as relativas ao saneamento 
básico, resíduos sólidos e recursos hídricos, preconizam a participação da sociedade nos 
processos decisórios nas esferas federal, estaduais e municipais. Dessa forma, a Política Nacional 
de Saneamento Básico (Lei Federal no 11.445/2007) e a PNRS (Lei Federal no 12.305/2010) 
asseguram a participação da sociedade na elaboração de planos, políticas e na composição dos 
órgãos colegiados, como garantia do exercício do controle social. Para ambos os casos, devem 
ser representados aqueles setores enumerados no Artigo 47 da Lei Federal no 11.445/2007 
supramencionados. Outras políticas nacionais de interface com a questão do saneamento 
também garantem essa participação, especialmente o Estatuto das Cidades (Brasil, 2001) e a 
PNRH (Brasil, 1997), que contam com um sistema de gestão particular.

Das legislações específicas da Fpic aplicáveis aos estados, ainda existe um descompasso 
em relação às normativas federais no que diz respeito à governança democrática da função 
saneamento ambiental no Paraná e consequentemente na RM de Curitiba. Não existe para 
o estado uma política estadual de saneamento básico (ou de saneamento ambiental) definida 
em lei, a exemplo da Política Nacional de Saneamento Básico, que prevê instrumentos de 
controle social e participação nas políticas de saneamento. A Pers (Paraná, 1999a) é anterior à 
PNRS e prioriza aspectos técnico-operacionais, não mencionando mecanismos de governança. 
Atualmente, está em elaboração uma nova Pers que aponta nessa perspectiva. Outras estruturas 
normativas que mantêm interface com o saneamento ambiental replicam no estado as diretrizes 
nacionais de governança democrática, mormente a PERH, que instituiu conselhos de recursos 
hídricos e comitês de bacia, e o Sigprom, que trouxe o arcabouço do CGM.

A Sanepar não conta em sua estrutura com canais formais de participação da 
sociedade paranaense. As deliberações em sua instância máxima, a assembleia geral, 
são de competência dos acionistas com direito a voto, ou seja, os detentores das ações 
ordinárias normativas da empresa. As demais instâncias deliberativas e de gestão (conselho 
gestor, comitê técnico e diretoria executiva) também são nomeadas a partir de decisões da 
assembleia. A última grande decisão gerencial (alterações no capital social da empresa e 
alterações no estatuto social) foi fruto de um acordo de acionistas referendado na instância 
máxima deliberativa da companhia. A gestão participativa dos serviços de água e esgoto, 
condição precípua para a governança democrática (Dallabrida, 2011), poderia então partir 
da atuação do governo do Paraná, como acionista majoritário da Sanepar, inclusive na 
condição de controlador de 60% das ações com direito a voto. Todavia, até o momento, 
não existe um canal, arena, ou algum outro tipo de arranjo para o diálogo entre instituições 
governamentais e atores sociais, especificamente para o controle e orientação da atuação 
da Sanepar. Como não existe participação social na gestão e nas decisões, não existe 
participação nos grandes projetos e obras. Quando isso ocorre, se dá apenas por meio 
de audiências públicas, geralmente convocadas por força de lei em obras que provoquem 
grande impacto (Estatuto da Cidade, Lei Federal no 10.257/2001 e Resolução no 25/2005 
do ConCidades; e Resolução no 9/1987 do Conama).

O Conresol também tem suas decisões tomadas em assembleia geral, constituída pelos 
prefeitos dos municípios associados ao consórcio. Embora as decisões sejam democráticas, no 
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sentido de que o voto de todos os municípios tem o mesmo peso na assembleia, o consórcio 
não estabelece nenhum tipo de estrutura de participação da sociedade civil em suas decisões.

Existem outros canais que caracterizariam a governança democrática na Fpic, porém ainda 
frágeis no âmbito da RM. Esses canais se originam dos instrumentos de planejamento e gestão 
e se materializam em sistemas, políticas e planos que, por sua vez, originam mecanismos de 
controle social como os conselhos setoriais. No Paraná, citam-se o Pgirs, o SEGRH e o Sigprom.

Do Pgirs, originou-se o Plano de Regionalização de Gestão Integrada e Associada 
dos Resíduos Sólidos Urbanos, que propõe a gestão regionalizada dos resíduos sólidos, 
apontando para as soluções consorciadas. Todavia, a participação da sociedade civil, 
incluindo as entidades representativas do empresariado paranaense e da academia, 
na elaboração deste plano foi muito incipiente, com poucas alterações na proposição 
apresentada pela empresa responsável pela elaboração do plano. Conforme comentário do 
relatório das oficinas, na de Curitiba, “houve diversos comentários de ordem administrativa 
ou de gestão de resíduos, não gerando alterações na proposta” (Paraná, 2013d, p. 52). Em 
relação aos Planos Municipais de Gestão de Resíduos Sólidos, até o final de 2012 na RM 
de Curitiba somente treze municípios os haviam elaborado (Paraná, 2012b, p. 37).

O SEGRH no Paraná foi criado juntamente com a PERH. Sua estrutura comporta 
o CERH e os comitês de bacia hidrográfica (na RM de Curitiba, o Coaliar). A bacia 
hidrográfica do Alto Iguaçu e dos afluentes do Ribeira dispõe de um plano aprovado 
no Coaliar e no Cerh. Ainda com interface no saneamento ambiental, pode-se citar o 
Cema e aquele a quem a legislação atribui as competências do controle social sobre as 
questões do saneamento básico, o ConCidades-PR. Na RM de Curitiba, existe ainda o 
CGM, cuja função de proteção aos mananciais de abastecimento público reside na questão 
do ordenamento territorial. Nesse conselho, a representação do estado, assim como nos 
demais, é assimétrica em relação à representatividade da sociedade no geral.

O problema da participação social nesses comitês vem sendo debatido. As críticas 
incluem questionamentos em relação a: representatividade dos membros e entidades 
participantes; limitações quanto ao domínio de conhecimentos especializados e de termos 
técnicos; assimetrias na proporcionalidade entre as representações da sociedade civil e do 
estado; dominação exercida pelos atores governamentais; controle do processo deliberativo 
como forma de legitimar ações realizadas pelo poder público; efetividade do papel de 
controle social por parte da sociedade civil dentro dos conselhos, entre outros (Fonseca, 
2011). Mesmo as conferências de políticas públicas, a exemplo da etapa estadual da 
conferência de meio ambiente, foram alvo de críticas. Dessa forma, ao se considerarem o 
enunciado de Dallabrida (2011) e as considerações de Santos Júnior, Azevedo e Ribeiro 
(2004), não existe governança democrática na Fpic saneamento ambiental da RM de 
Curitiba, haja vista a inexistência de canais de participação da sociedade civil.

3.3 Transporte31

Na RM de Curitiba, o ônibus é o único modal de transporte coletivo público existente. 
Desta forma, metodologicamente optou-se por analisar a RIT, que abrange treze municípios, 
além de Curitiba. Historicamente, a maioria das linhas de transporte que atendiam à RM se 
caracterizava pela ligação direta com o centro da cidade-polo, resultante de um perfil de forte 
atração exercida pela capital. Atendidos por linhas convencionais e troncais, sem integração 

31. Esta subseção é da autoria de Julio Cesar Botega do Carmo.
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física ou tarifária, os habitantes dos municípios da região estavam sujeitos a custos maiores, 
ainda que as viagens ao centro da capital fossem mais rápidas. A consolidação de um sistema 
metropolitano integrado, a partir de 1997, gerenciado pela URBS – empresa municipal de 
economia mista – possibilitou mudanças importantes nesta configuração. A URBS foi 
criada em agosto de 1963, mantendo-se com recursos técnicos e financeiros próprios. Além 
do transporte público de Curitiba e metropolitano, responsabilizava-se pelos serviços de 
táxi, transporte comercial, transporte escolar e motofrete, e ainda pela administração do 
uso comercial de espaços públicos urbanos, aéreos e subsolos (URBS, 2013).

O Plano Diretor de Curitiba, de 1966, previa o crescimento linear da cidade, por meio 
de dois eixos principais – norte-sul e leste-oeste –, aos quais se integraram posteriormente 
o eixo Boqueirão (sudeste) e a Linha Verde (norte-sul). Implantado a partir de 1971, o 
planejamento da cidade-polo possui forte vínculo com o transporte coletivo, formando 
o tripé: i) transformação física, com o uso do solo e o sistema viário permeados pelo meio 
ambiente; ii) desenvolvimento social; e iii) desenvolvimento econômico.32 A existência de 
corredores exclusivos de transporte público, conhecidos como canaletas, compõe o sistema 
trinário,33 base do planejamento urbano implementado em Curitiba.

No âmbito legislativo, em 2000, com a aprovação da nova Lei de Zoneamento, Uso e 
Ocupação do Solo (Lei Municipal no 9.800), buscou-se adequar o plano de Curitiba à realidade 
metropolitana, atualizando instrumentos e dispositivos que resultaram, em 2004, na Lei 
Municipal no  11.266, que compatibiliza o Plano Diretor de Curitiba de 1966 ao Estatuto 
da Cidade (Lei Federal no  10.257/2001). Colocou-se, entre suas diretrizes gerais, a política 
municipal de mobilidade urbana e transporte, a melhoria e ampliação do transporte público e 
a consolidação da integração metropolitana (Curitiba, 2004). Entre suas diretrizes específicas, 
destacam-se a articulação dos meios de transporte coletivo em uma rede única de alcance 
metropolitano, a integração física e operacional, e a promoção institucional da operação, 
planejamento e gerenciamento, atuando conjuntamente com os poderes estadual e federal.

A revisão do plano diretor em 2004 (Lei Municipal no 11.266) considerou a metropolização, 
incluindo um novo eixo de desenvolvimento, a Linha Verde, e adequando o plano anterior ao 
Estatuto da Cidade (Lei Federal no 10.257/2001). Manteve, assim, os conceitos estabelecidos, 
mas instituiu novos instrumentos, de forma a consolidar a política urbana.

A RIT, criada na década de 1970 e expandida para a RM de Curitiba na década 
de 1990, possibilita atualmente a mobilidade de mais de 2,2 milhões de pessoas por 
dia útil, além da utilização de diferentes linhas com apenas um pagamento de tarifa, 
por tempo indeterminado. A RIT se dá a partir da integração temporal,34 matricial35 e, 
majoritariamente, por meio dos trinta terminais de integração – sendo 21 em Curitiba e 
nove nos demais municípios36 –, além dos pontos de concentração de linhas, como praças. 
A integração do transporte permite maior mobilidade e menor custo nos deslocamentos 

32. Disponível em: <http://ippuc.org.br/default.php>.
33. Sistema trinário: ligação centro-bairros por vias exclusivas. A via principal tem ao centro a canaleta exclusiva para ônibus, margeada por duas 
vias de tráfego local, em sentidos opostos. Paralelas, existem duas ruas de tráfego rápido, uma levando ao centro e a outra em sentido inverso.
34. Na linha Interbairros I, nos dois sentidos, foi implantada a integração temporal com toda a RIT, permitindo ao usuário do transporte 
coletivo passar o cartão na catraca de qualquer linha, estação-tubo ou terminal, sem descontar nova tarifa (URBS, 2012).
35. A integração matricial se dá com tempo (cinco minutos) e local predefinidos na linha Vila Velha-Buriti (integração por cartão na 
estação-tubo Santa Quitéria), na linha Pinheirinho-Carlos Gomes (nas estações-tubo São Pedro, Xaxim, Santa Bernadete, Fanny e Mal. 
Floriano), e nas linhas Jardim Ipê e Raposo Tavares (no terminal Santa Felicidade) (URBS, 2012).
36. Araucária, São José dos Pinhais, Campina Grande do Sul, Pinhais, Fazenda Rio Grande, Almirante Tamandaré e Colombo. Além destes, 
há pontos de concentração de passageiros, como São Marcos e Central (São José dos Pinhais), Campo Largo e Quatro Barras. Rio Branco 
do Sul, Itaperuçu, Balsa Nova, Quatro Barras, Piraquara, Bocaiuva do Sul e Contenda têm possibilidade de acesso à RIT por meio da 
integração – os dois primeiros via Almirante Tamandaré, e os demais via Campo Largo, Campina Grande do Sul, Pinhais, Colombo e 
Araucária, respectivamente. Campo Magro tem acesso por meio do terminal urbano de Santa Felicidade, no bairro homônimo, em Curitiba.
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(URBS, 2013). Estudo do Ipea (2013) mostra que a média de tempo de deslocamento 
casa-trabalho nesta RM é de 32,1 minutos. Contudo, considerando apenas a RIT 
metropolitana, aproximadamente 65% dos usuários despendem entre 45 minutos e 2 
horas de deslocamento (Medeiros, 2012).

A frota da RIT percorre diariamente 576 mil quilômetros, num total de mais de 23 mil 
viagens, atendendo a 93% da demanda do transporte coletivo de toda a RM de Curitiba. Abrange 
os municípios do NUC,37 com uma frota de 2.285 ônibus em 431 linhas, transportando, em 
2012, 2.285.472 passageiros por dia útil, ao custo atual de R$ 2,70, exceto para as gratuidades 
e estudantes de baixa renda, que pagam 50% do valor da tarifa (URBS, 2012).

A definição de itinerários e a cobertura espacial estão previstas em lei, colocando que o 
deslocamento médio não pode ser superior a 500 m (Lei Municipal no 12.597/2008). Em 
Curitiba, 93% dos usuários de transporte utilizam a RIT, e na região a porcentagem é de 
73%. Da frota de ônibus, 94% está adaptada com elevadores, atendendo a 90% das linhas. 
As principais possuem dispositivos sonoros e sinais luminosos, sendo as linhas do Ligeirão 
(Expresso Azul) equipadas com informações em braile no encosto dos assentos.

As gratuidades, previstas na mesma lei, se estendem a: i) idosos com mais de 65 anos; 
ii) pessoas com deficiência e renda inferior a três SMs; iii) aposentados por invalidez com 
renda inferior a dois SMs; iv) acompanhantes das duas categorias anteriores; v) oficiais 
de justiça; vi) fiscais do transporte coletivo; vii) operadores do sistema (motoristas e 
cobradores); e viii) policiais e guardas municipais fardados. Segundo dados da URBS 
(2013), enquadram-se nestas categorias 241.553 pessoas cadastradas, que realizam 
3.647.801 viagens por mês. As isenções correspondem a 14,17% dos custos tarifários, 
repassados aos demais contribuintes do sistema.

Entre as linhas, as que se utilizam dos corredores de transporte são aquelas com 
maiores demandas. O corredor Sul, com 260 mil passageiros por dia útil, é o mais saturado, 
representando cerca de 35% do fluxo dos seis eixos viários da cidade, seguido pelo corredor 
Boqueirão (129 mil), corredor Norte (123 mil), corredor Leste (120 mil), o corredor Oeste 
(82 mil) e, por fim, o corredor Linha Verde (31 mil). Com a consolidação da operação do 
Expresso Ligeirão em todos os eixos, o sistema poderá atingir a capacidade de 45 mil passageiros 
por hora em cada sentido, acima do obtido por algumas linhas de metrô (Schmeiske, 2013).

O sistema conta com sete categorias de linhas, diferenciadas por porte, cor, número de 
paradas, abrangência e capacidade dos ônibus. Três destas atendem apenas ao polo: Expresso 
Ligeirão, Interbairros e Especiais (Sites, InterHospitais, Turismo, Circular Centro, Acesso e 
Convencionais). As demais categorias – Expresso, Linha Direta, Interbairros, Alimentador e 
Troncal38 – atendem aos demais municípios, que estão integrados em diferentes níveis, com 
distintas linhas. Pinhais é o único município que recebe o Expresso e a Linha Direta. Esta 
serve também de ligação com os municípios de São José dos Pinhais, Araucária, Fazenda Rio 
Grande, Colombo, Almirante Tamandaré e Campo Largo. Os demais recebem apenas as 
linhas alimentadoras (Campo Magro, Bocaiuva do Sul, Contenda, Itaperuçu e Piraquara).

37. A rede atende, além da capital, aos municípios de Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Largo, Campo Magro, Rio Branco do Sul, 
Itaperuçu, Almirante Tamandaré, Colombo, Bocaiuva do Sul, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais e Contenda.
38. Expresso: são operados por veículos tipo biarticulados, na cor vermelha, e ligam os terminais de integração ao centro da cidade usando 
as canaletas exclusivas. Embarques e desembarques são feitos nas estações-tubo existentes no trajeto. Linha Direta (Ligeirinho): operam 
com veículos tipo Padron, na cor prata, com paradas em média a cada 3 km, com embarque e desembarque nas estações-tubo. São linhas 
complementares, principalmente das linhas expressas e interbairros. Interbairros: são operados por veículos tipo Padron ou articulados, 
na cor verde, e ligam os diversos bairros e terminais sem passar pelo centro. Alimentador: são operados por veículos tipo micro, comum 
ou articulados, na cor laranja, que ligam terminais de integração aos bairros da região. Troncal: operam com veículos tipo Padron ou 
articulados, na cor amarela, e ligam os terminais de integração ao centro da cidade, utilizando vias compartilhadas.
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3.3.1 Histórico e caracterização da gestão da Fpic transporte

Estrutura institucional e normativa

Na RM de Curitiba, os ônibus fazem parte da denominada RIT, sistema que proporciona ao 
passageiro a integração entre Curitiba e outros treze municípios,39 como mostra a figura 8. 
Os demais municípios, não integrados à RIT, possuem linhas troncais com destino à capital 
ou ônibus rodoviários. Em 14 de julho de 1993, circulou a primeira linha metropolitana da 
RIT, unindo Curitiba a São José dos Pinhais. Contudo, a inauguração oficial da integração só 
se concretizou em 9 de abril de 1996, quando o Ligeirinho chegou a Almirante Tamandaré.

FIGURA 8
Municípios integrantes da RIT (2013)

Fonte: URBS (2013).
Elaboração: Ipardes.
Obs.: Imagem cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos 

autores para publicação (nota do Editorial).

39. Almirante Tamandaré, Araucária, Bocaiuva do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, 
Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais, Pinhais e Piraquara.
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Ainda que não participe formalmente da RIT, o município de Balsa Nova se integra 
à rede por meio de uma linha que chega a Campo Largo. Mandirituba, Quitandinha e 
Agudos do Sul, da mesma forma, têm a possibilidade de integração a partir do município 
de Fazenda Rio Grande.

A integração da região pelo modal se consolidou na década de 1990, como mostra 
a tabela 12, quando o estado, por meio do Decreto Estadual no 1.660/1992, transferiu 
a incumbência da gestão do transporte público da RM de Curitiba do Departamento 
Estadual de Estradas de Rodagem (DER-PR) para a Comec. Em 1996, o governo estadual 
firmou convênio com a URBS, para a qual repassou a administração operacional do sistema 
e a integração física e tarifária da rede metropolitana (tabela 13).

TABELA 12
RM de Curitiba: evolução da integração metropolitana do transporte (1996-2000)

Ano da implantação Data Município

1996 5/4/1996 Almirante Tamandaré

1996 11/5/1996 Pinhais

1996 17/7/1996 São José dos Pinhais

1996 20/7/1996 Araucária

1996 20/7/1996 Contenda

1996 21/9/1996 Colombo

1997 6/3/1997 Campo Magro

1997 12/4/1997 Campo Largo

1997 1o/7/1997 Bocaiuva do Sul

1998 19/4/1998 Rio Branco do Sul

1998 19/4/1998 Itaperuçu

1999 1o/7/1999 Piraquara

2000 2/9/2000 Fazenda Rio Grande

Fonte: URBS (2013).
Elaboração: Ipardes.

Este convênio atribuía à Comec: i) o controle e a liberação da execução de concessões 
ou permissões para o serviço de transporte coletivo na RM; ii) o repasse de recursos à 
URBS, para apropriação no Fundo de Urbanização de Curitiba (FUC),40 para execução de 
obras de modernização e racionalização do sistema de transporte metropolitano referente à 
infraestrutura e construção de novos terminais; iii) o custeio das obras na RM de Curitiba; 
e iv) a aprovação dos reajustes de tarifas metropolitanas sugeridas pelo órgão municipal.

São responsabilidades da URBS, segundo o convênio: planejar o sistema, fiscalizar 
os serviços operacionais e gerir todo o transporte urbano e metropolitano, incluindo 
contratações para a realização das obras de melhoria. A Lei Municipal no  12.597, 
sancionada em janeiro de 2008, reforçava as atribuições da URBS. Segundo o texto, 
remete a ela a regulação, o gerenciamento, a operação, o planejamento e a fiscalização do 
sistema de transporte coletivo público de Curitiba. Esta lei determina como atribuições 
da URBS: i) contratar as empresas operadoras; ii) definir itinerários, pontos de paradas e 
horários; iii) determinar tipos e características dos veículos; iv) vistoriar a frota e fiscalizar 

40. “Trata-se de um fundo de caráter arrecadatório, instituído pela Lei Municipal no 4.369, de 25/9/1972, com a finalidade de centralizar 
os recursos arrecadados pela tarifa do transporte coletivo e por outros serviços prestados pela administração municipal. (…) A arrecadação 
tarifária não é diretamente destinada às empresas concessionárias, mas a esse fundo gerenciado pela URBS, que destina parte dos recursos 
à própria URBS, e o restante às empresas contratadas, a título de remuneração, conforme os termos estabelecidos contratualmente” 
(Diehl, 2008, p. 32).
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os serviços; v) calcular a tarifa técnica; vi) controlar a quilometragem rodada e passageiros; 
e vii) gerenciar o Cartão Transporte (URBS, 2013).

A operação do sistema, mediante concessão, é repassada a empresas privadas, que se 
organizam em forma de consórcios privados ou operam de forma isolada. É de competência 
das empresas: i) adquirir a frota de ônibus de acordo com as determinações da URBS; 
ii) contratar e remunerar pessoal de operação (motoristas, cobradores etc.); iii) realizar a 
manutenção e limpeza dos veículos; e iv) executar as ordens de serviços encaminhadas pela 
URBS. As atuais empresas concessionárias participaram de licitação das linhas urbanas de 
Curitiba em 2010, promovida pela URBS, que dividiu a cidade em três lotes, vencidos 
pelos consórcios Pontual (lote 1), Transbus (lote 2) e Pioneiro (lote 3), abrangendo onze 
empresas.41 As linhas metropolitanas, sob a responsabilidade da Comec, são operadas por 
doze empresas.

De acordo com a URBS (2013), as principais características da RIT são:

• integração com o uso do solo e sistema viário, configurando uma cidade com 
crescimento linear;

• ampla acessibilidade com o pagamento de uma única tarifa;

• prioridade do transporte coletivo sobre o individual;

• caracterização tronco-alimentador;

• terminais de integração fechados;

• 81 km de canaletas, vias ou faixas exclusivas, caracterizando corredores de transporte;

• terminais fora dos eixos principais ampliando a integração;

• deslocamento médio do usuário para acesso às linhas de transporte coletivo inferior 
a 500 m;

• frota caracterizada por cores e capacidade dos ônibus; e

• abrangência metropolitana.

Portanto, o arranjo estabelecido para a gestão do transporte na RM de Curitiba tem 
a URBS e a Comec como principais agentes, em conjunto com as empresas operadoras do 
sistema. Em 1996, um convênio delegou à URBS a gestão desse sistema, baseado na ideia 
de que este órgão tinha melhor estrutura e facilidade em diferentes campos, inclusive o 
político, uma vez que na época em que foi firmado o convênio a gestão do governo estadual 
e da prefeitura de Curitiba estavam sob controle do mesmo grupo político (Ramalho, 
2009). Em convênio cujo objeto é a operacionalização das ações referentes ao Sistema 
de Transporte Coletivo Metropolitano de Passageiros da RM, firmado entre o governo 
estadual e o município de Curitiba em 7/5/2012 e aditivado em 8/5/2013, o planejamento 
e o gerenciamento dos serviços de transporte coletivo de passageiros da região passam a ser 
atribuição da Comec, com o auxílio da URBS.

Além da URBS e da Comec, possuem relevância no arranjo de gestão da Fpic transporte 
as instâncias: i) Ippuc, responsável pelo macroplanejamento, por estudos e pesquisas 
relacionados à mobilidade e ao sistema viário, bem como pelo planejamento urbano de 

41. Lote 1: Marechal, Glória, Mercês e Santo Antônio; lote 2: Redentor, Azul e Araucária; e lote 3: Sorriso, Tamandaré, CCD Transporte 
Coletivo S/A e São José dos Pinhais. No transporte metropolitano integrado, são doze empresas, permissionárias da Comec: Araucária 
Transporte Coletivo; Viação Antonina; Auto Viação Santo Antonio; Auto Viação São José dos Pinhais; Empresa de Ônibus Campo Largo; 
Empresa de Ônibus São Braz; Expresso Azul; Leblon Transporte de Passageiros; Viação Piraquara; Viação do Sul; Viação Tamandaré e 
Viação Nobel.

Relatorio_Analise_Curitiba2.indb   80 28/09/2015   11:42:10



81Análise Comparativa das Funções Públicas de Interesse Comum da RM de Curitiba

Curitiba; ii) as Secretarias Municipais de Obras Públicas, responsáveis pela construção e 
manutenção do sistema viário; iii) a Secretaria de Transportes de Curitiba, responsável pelo 
microplanejamento; e iv) secretarias, departamentos e autarquias municipais de transporte 
dos municípios vizinhos, que acabam atuando como gestores de suas redes internas e 
consultores da Comec e URBS.

Outro agente relevante é a Câmara Técnica do Sistema Viário Metropolitano, que 
integra diretrizes de transporte e uso do solo. A câmara, de caráter consultivo, é constituída 
por representantes da Comec, do Ippuc, do DER-PR e da Associação dos Municípios da 
Região Metropolitana de Curitiba (Assomec), com as atribuições descritas a seguir.

1) Avaliar tecnicamente as proposições de intervenções sobre o sistema viário 
metropolitano.

2) Propor a execução de estudos de passageiros e de cargas, simulações de carregamento 
e projetos necessários à consolidação do sistema.

3) Emitir pareceres sobre proposições de uso do solo lindeiros às vias pertencentes 
ao sistema.

4) Recomendar a adoção de medidas que contribuam para o processo de preservação da 
faixa de domínio, implantação e manutenção das vias pertencentes ao sistema.

5) Encaminhar aos órgãos da administração pública os pareceres e recomendações 
julgados pertinentes ao processo de gestão e implantação do sistema.

6) Acompanhar a implantação de um sistema de informações do sistema viário 
metropolitano.

7) Reavaliar regularmente a classificação funcional e caracterização técnica do sistema, 
propondo as modificações pertinentes.

Em termos supramunicipais, a Assomec assume relevância por ser membro permanente 
da Câmara Técnica do Sistema Viário e do Conselho Municipal de Transporte de Curitiba, 
e pela articulação que promove entre os prefeitos da região.

A instância privada é representada pelas empresas já citadas e pelo sindicato que as 
representa, o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano e Metropolitano de Curitiba 
e Região Metropolitana (Setransp), que faz a interlocução entre a URBS, empregados e 
empresas, bem como articula no meio político a defesa de seus interesses.

Outros sindicatos, no âmbito da sociedade civil organizada, são: i) Sindicato dos 
Motoristas e Cobradores das Empresas de Transporte de Passageiros de Curitiba e Região 
Metropolitana (Sindimoc); ii) Sindicato dos Trabalhadores em Urbanização do Estado do 
Paraná (Sindiurbano); e iii) Sindicato dos Empregados em Escritórios e Manutenção das 
Empresas de Transporte de Passageiros de Curitiba e Região Metropolitana (Sindeesmat), 
entre outros, que organizam suas atividades no que tange aos interesses dos trabalhadores.

São instâncias com representação da sociedade civil: a Plenária Popular do Transporte 
Coletivo, coletividade que congrega 23 entidades representantes de diferentes segmentos 
da sociedade e usuários, e o Conselho Municipal de Transporte, estabelecido pela Lei 
Municipal no 12.597/2008, em acordo com a Lei Federal no 8.987/1995 de Curitiba, mas 
com abrangência metropolitana.
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A URBS integra atualmente, entre outros conselhos municipais, o de urbanismo e o 
da cidade de Curitiba, presidindo até 2011 o de transportes. Nas comissões participa, entre 
outras, da de isenção tarifária e do programa MCMV.

Instrumentos de planejamento e gestão

Com a promulgação do Estatuto da Cidade (Lei Federal no 10.257/2001), o plano diretor 
dos municípios passou por revisão, e a questão do transporte foi abordada e planejada pelo 
Ippuc, no caso de Curitiba. Nem todos os municípios da região atualizaram seus planos, 
sendo necessária uma pesquisa aprofundada em cada um dos novos planos diretores para 
verificar dita problemática.

A Lei Federal no 12.587/2012 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana, estabelecendo diversos instrumentos de apoio à mobilidade nas cidades (Brasil, 
2012). Estabelece esta lei que o Poder Executivo da União, do estado e dos municípios 
é obrigado a fazer constar em seus respectivos projetos de PPAs e de leis de diretrizes 
orçamentárias as ações programáticas e os instrumentos de apoio que serão utilizados, em 
cada período, para o aprimoramento dos sistemas de mobilidade urbana e melhoria da 
qualidade dos serviços (Brasil, 2012a). Os municípios também têm obrigação de elaborar 
seus planos de mobilidade. Na RM de Curitiba, as únicas cidades a realizar o plano de 
mobilidade42 foram Curitiba e Fazenda Rio Grande, sendo que apenas a primeira contou 
com a participação da sociedade civil.

O Plano de Mobilidade Urbana e Transporte Integrado de Curitiba (PlanMob) 
apresentou uma proposta incluindo: i) diagnóstico; ii) cenários futuros; iii) diretrizes gerais 
da mobilidade; iv) conjunto de metas a serem atingidas; v) planos de ação definidos para 
o horizonte de 2020; e vi) instrumentos de gestão da mobilidade urbana em Curitiba 
(Curitiba, 2008). O plano, contudo, não tem abrangência metropolitana, ainda que 
essa escala seja contemplada em alguns pontos do documento. De acordo com um dos 
entrevistados, “o PlanMob não foi regulamentado e deveria ser revisto a cada cinco anos, 
incluindo a revisão em 2013, o que não ocorreu até o momento”.

No âmbito estadual, em acordo com a lei, os principais instrumentos de planejamento 
e gestão são o PPA, as LOAs e o documento que estabelece as diretrizes do sistema viário. Este 
documento fundamenta as discussões da câmara técnica, sendo seu objetivo: i) a construção 
de uma política de gestão para o sistema viário metropolitano; ii) a institucionalização 
desse sistema; e iii) a identificação formal das vias que exercem funções metropolitanas e 
a montagem de mecanismos de gestão integrada, que incluam a participação dos agentes 
governamentais responsáveis pelo processo de implantação, uso e conservação das vias no 
espaço da RM de Curitiba (Comec, 2000).

No âmbito municipal, além dos Planos Diretores Municipais, que estabelecem o 
zoneamento e uso do solo, há os PPAs e as LOAs. No caso de Curitiba, os instrumentos 
estão descritos na Lei Municipal no 12.597/2008, que dispõe sobre a organização do sistema 
de transporte coletivo da cidade de Curitiba e dá outras instruções.

Projetos de investimento e recursos para o financiamento

O custeio do sistema de transporte público é feito com receitas advindas dos subsídios estaduais 
e municipais e das tarifas pagas pelos usuários, que compõem o FUC. A estrutura tarifária, 

42. Lapa, Rio Negro e São José dos Pinhais estão elaborando seus planos.
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segundo a URBS (2013), é definida pela tarifa técnica, que é o custo do transporte dividido 
pelo número de passageiros pagantes equivalentes. Esta tarifa representa o valor real por 
passageiro pago às empresas de ônibus. Atualmente, há um descompasso entre a tarifa que 
o usuário paga e aquela que efetivamente as empresas recebem (o usuário paga R$ 2,70, 
mas as empresas recebem por usuário, aproximadamente, R$ 3,00). A diferença entre elas é 
que a tarifa técnica inclui o custo da integração dos treze municípios que, além de Curitiba, 
fazem parte da RIT. Esta tarifa técnica em Curitiba é de R$ 2,60, mas, com os demais 
municípios, sobe para R$ 3,00. A diferença equivale ao custo dos municípios vizinhos, cuja 
responsabilidade é do governo do estado, daí a existência dos subsídios.

De acordo com a URBS (2013), os custos que definem a tarifa que as empresas 
recebem se baseiam em: i) diesel e lubrificantes: cotação e/ou tabela da Agência Nacional do 
Petróleo (ANP); ii) rodagem: cotação de mercado; iii) pessoal e benefícios: acordo coletivo 
ou dissídio; iv) depreciação de peças e acessórios: veículos (notas fiscais); e v) rentabilidade: 
índice inflacionário. Esses cinco insumos, reajustados anualmente (ou em casos 
extraordinários), resultam no custo por quilômetro. A tarifa técnica provém da divisão do 
custo do sistema pelo Índice de Passageiros Pagantes Equivalentes por Quilômetro (IPK), 
que vem caindo ano a ano, devido à migração dos usuários para o transporte privado, 
pressionando o valor da tarifa para cima.

O transporte coletivo de Curitiba mobiliza aproximadamente um quinto do 
orçamento anual do município. Em 2012, R$ 920.202.643,44 dos R$ 5,1 bilhões deste 
orçamento foram destinados à URBS (Curitiba, 2013b).

Os investimentos em infraestrutura, como terminais e faixas ou pistas exclusivas nos 
municípios metropolitanos, dependem de recursos orçamentários do governo do estado, 
viabilizados mediante o PIT.43

Hoje, a região de Curitiba tem onze obras de mobilidade em andamento para a Copa, 
seis44 sob a responsabilidade da prefeitura e cinco45 do governo do estado, com investimento 
de R$ 574 milhões, subsidiado com recursos próprios, do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), do governo federal, da agência francesa e do governo do estado 
do Paraná (Paraná, 2009).

Controle social46

Ao longo de sua existência, o modelo de gestão do transporte coletivo de Curitiba e 
região carece de canais formais que garantam a articulação entre agentes institucionais, 
atores políticos e usuários, no que se refere ao controle social relacionado às questões 
de planejamento, gestão e administração técnica do sistema. Segundo o representante 
do Fórum do Movimento Popular do Transporte Coletivo, Lafaiete Neves: “não existe 
qualquer forma de empoderamento do usuário. A licitação, por exemplo, foi um grande 
teatro. O Conselho Administrativo da URBS não tem representantes dos usuários, bem 
como o Conselho Municipal de Transporte”.47

43. Disponível em: <http://www.comec.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=64>.  Acesso em:  fev. 2013.
44. São elas: i) corredor Aeroporto-Rodoferroviária (viaduto estaiado e trincheira Guabirotuba); ii) corredor da Av. Mal. Floriano Peixoto; 
iii) linha Verde Sul; iv) reforma da Estação Rodoferroviária; v) ampliação do Terminal Santa Cândida; e vi) implantação do Sistema Integrado 
de Mobilidade (SIM).
45. São elas: i) corredor Aeroporto-Rodoferroviária, na Av. das Torres (trecho São José dos Pinhais); ii) corredor Mal. Floriano Peixoto 
(requalificação da Av. das Américas, em São José dos Pinhais); iii) Alça da Salgado Filho (em Curitiba); iv) Simm; e v) vias radiais de 
integração: Rua da Pedreira (em Colombo e Curitiba) e Via da Integração (em Pinhais e Curitiba).
46. Esta subseção é da autoria de Thaís Kornin.
47. Entrevista concedida aos autores deste trabalho durante o Fórum do Movimento Popular do Transporte.
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Na agenda política da campanha eleitoral do candidato que ganhou as eleições 
municipais de Curitiba em 2012, constava a realização de mudanças no sistema de 
transporte coletivo. No sentido de viabilizá-las, a atual gestão da prefeitura, após a posse 
em início de 2013, determinou uma auditoria interna na URBS. Fazem parte da Comissão 
de Auditoria do Transporte Coletivo representantes da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), Pontifícia Universidade Católica (PUC), Universidade Positivo (UP), Plenária 
Popular do Transporte Coletivo, diversos sindicatos, Câmara Municipal, técnicos da 
URBS, Procuradoria Geral do Município e Secretaria de Finanças.

No início de setembro de 2013, o relatório produzido pela comissão foi entregue ao 
MP-PR, que o encaminhou para a análise da Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público. 
Segundo o presidente da URBS, Roberto Gregório da Silva Júnior, “a auditoria apontou 
alterações entre o edital analisado pela diretoria jurídica e aquele publicado. A procuradoria 
jurídica da URBS fará análise do ponto de vista legal para avaliar as eventuais implicações 
destas constatações e adoção de medidas internas que caberiam à URBS”.48

O TCE-PR também procedeu a uma auditoria e confirmou as conclusões da 
prefeitura com relação ao direcionamento da licitação realizada em 2010. A administração 
municipal criou também uma Comissão de Análise da Tarifa, com representação de agentes 
institucionais e representantes da sociedade civil organizada.49

Acompanhando as iniciativas do Poder Executivo e do MP, no Poder Legislativo um 
mecanismo de controle social se estabelece para impor transparência à gestão do transporte 
público em Curitiba e na RM. Em 28 de junho de 2013, uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI), constituída por vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, iniciou seu 
trabalho de investigação com o objetivo de apurar as relações financeiras entre empresas 
do transporte coletivo e a URBS. De acordo com o presidente da câmara, o vereador 
Paulo Salamuni (Partido Verde – PV), outro aspecto passível de investigação seria “uma 
possível sonegação de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) pelas empresas 
do transporte coletivo” (Senkovski, 2013). O trabalho da CPI segue com a realização dos 
depoimentos.

Convém destacar que a instalação da comissão ocorreu em 21 de junho de 2013, 
período em que manifestações em Curitiba – acompanhando o cenário político nacional 
– questionavam o valor da tarifa do transporte coletivo. Além do posicionamento dos 
vereadores, a prefeitura anunciou na época mudanças nos valores.

3.3.2 Análise da efetividade do arranjo de gestão e da governança 
metropolitana

O modelo gerencial, centralizado em um órgão da administração indireta da Prefeitura 
de Curitiba (URBS), é alvo de críticas, tendo em vista a falta de participação dos demais 
municípios integrantes da RM e do próprio órgão metropolitano nas decisões.

A configuração atual da gestão dos transportes da RM de Curitiba foi implantada no ano de 
1996 quando um mesmo grupo político administrava o município de Curitiba e o governo do 
estado através do que se poderia chamar de cooperação entre amigos para a gestão dos transportes, 

48. Disponível em: < http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/noticia/urbs-entrega-ao-ministerio-publico-relatorio-de-auditoria-sobre-licitacao-
do-transporte>.
49. A comissão é formada por representantes da Procuradoria Geral do Município; da Câmara Municipal de Curitiba; do Instituto de 
Engenharia do Paraná; da Secretaria Municipal de Trânsito; do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese); da Secretaria Municipal de Planejamento; e da Promotoria de Justiça e Defesa do Consumidor (Curitiba, 2013d).
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no lugar de um modelo de gestão perene e formalmente constituído através de leis e contratos. 
A integração dos terminais metropolitanos à Rede Integrada de Transportes de Curitiba, através do 
sistema de linhas diretas (ligeirinhos), obrigou a transferência de poderes de gestão da Comec para 
a URBS como condição para a inclusão das linhas metropolitanas no sistema de receitas públicas 
e de tarifa integrada operadas em Curitiba (Fanini, 2009, p. 6).

Um novo modelo de administração dos transportes metropolitanos é proposto no 
modelo de gestão apresentado no PDI de 2006 da RM de Curitiba. A proposta envolve a 
devolução à Comec do poder de gestão transferido à URBS e a criação de uma instância 
colegiada deliberativa composta por prefeitos metropolitanos e pelo governo do estado. 
A nova instituição teria como enfoque a retomada da função pública do sistema, que:

(i) coloque as decisões políticas dos transportes sob o comando dos que possuem legitimidade para 
isto, ou seja, o governador do estado e os prefeitos dos municípios metropolitanos, (ii) seja dotada de 
capacidade técnica para formular planos estratégicos de longo prazo e assessorar os seus conselhos, 
[assim] será possível elaborar contratos específicos, eventualmente com a própria URBS, transferindo 
responsabilidades pela execução de serviços operativos, mas nunca poder político na tomada de 
decisões estratégicas sobre um sistema que abrange e, portanto, afeta a população de um conjunto 
de municípios (Fanini, 2009, p. 7).

No que concerne à participação da sociedade, o novo modelo propõe um canal 
institucional, visto que essa participação se daria por meio de um conselho consultivo com 
representação da sociedade civil organizada.

O novo modelo de gestão metropolitana proposto estaria organizado de maneira a ter 
uma estrutura técnico-funcional responsável pela operação do sistema e com capacidade 
de elaborar o planejamento estratégico de longo prazo das Fpics, incluindo o transporte 
público (Fanini, 2009). Atualmente, um convênio firmado entre o governo do estado e a 
Prefeitura de Curitiba devolve à Comec a atribuição de supervisão e gestão dos serviços de 
transporte coletivo de passageiros da RM de Curitiba, com o auxílio da URBS.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS50

A análise acerca do arcabouço legal e institucional de gestão e dos processos de governança 
das Fpics uso do solo, saneamento ambiental e transporte revela pontos comuns no tocante 
ao caráter fragmentário e à falta de efetividade do arranjo institucional constituído para a 
gestão metropolitana da RM de Curitiba.51 Considerando a lógica de institucionalização 
de cada função analisada neste relatório, destaca-se que todas apresentam características 
semelhantes no que se refere a desarticulação e falta de um processo de planejamento 
concertado entre os entes federativos, agentes públicos e atores sociais envolvidos. Assim, 
é possível identificar três questões estruturais fundamentais para refletir acerca do modelo 
atual adotado e a possibilidade de gestão integrada das Fpics, que serão analisadas nos 
parágrafos que se seguem.

A primeira questão é sobre as estruturas técnicas da Comec voltadas ao uso do solo 
e sistema viário. Estas revelam deficiências dadas principalmente por sua parcialidade 

50. Esta seção é da autoria de Thaís Kornin.
51. O primeiro componente do projeto Governança Metropolitana no Brasil, cujos resultados foram publicados no livro 40 Anos de Regiões 
Metropolitanas no Brasil, pelo Ipea, desenvolveu a caracterização do desenho institucional, dos arranjos e da governança de quinze 
das principais RMs do país. Considerou-se, em termos de competências legais e instâncias de gestão constituídas, o seguinte arranjo 
institucional: i) Comec, no âmbito do poder público estadual; ii) Secretaria Municipal de Assuntos Metropolitanos (Smam) de Curitiba, 
no âmbito da administração direta do poder público municipal; e iii) Assomec, no âmbito supramunicipal, de representação do poder 
municipal dos 29 municípios que integram a RM de Curitiba. Os resultados da pesquisa revelaram seu caráter limitado, não constituindo 
um arranjo efetivo e com real articulação entre os entes relacionados.
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no tratamento dos problemas, na medida em que não se encontram orientadas por um 
planejamento contínuo. Este planejamento deveria constituir a função primordial de um 
órgão metropolitano, envolvendo uma visão ampla e abrangente do território, na qual os 
elementos gerados pelas dimensões social e econômica situem-se em igual campo de análise 
das dimensões físicas, territoriais e ambientais.

Quanto à segunda, esta se refere à inexistência de uma estrutura institucional que 
trate especificamente da questão do saneamento ambiental no âmbito da RM de Curitiba. 
Em  uma dinâmica setorial, esta Fpic se insere no contexto das estruturas do governo 
estadual e dos municípios, com destaque para a Sanepar e a Sema, por meio da Cres e sua 
autarquia vinculada, o Águas Paraná. A exceção fica por conta do arranjo institucional na 
figura jurídica de consórcio público, materializado no Conresol.

A terceira questão a ser abordada trata do atual modelo de gestão do transporte 
metropolitano. Este vem sendo questionado pelos agentes públicos e por representações 
dos usuários, tendo em vista o fato de o órgão da administração indireta da Prefeitura 
Municipal de Curitiba (a URBS) se pautar prioritariamente pela lógica empresarial. 
Em 2012, a atribuição de supervisão e gestão do sistema de transporte de passageiros da 
RM de Curitiba passou a ser responsabilidade da Comec, mas pouco se avançou no sentido 
da criação de uma instância colegiada deliberativa que contribua para a retomada da função 
pública do sistema.

O PDI de 2006 da RM, síntese de um debate iniciado em 2001 na Comec, reconhece 
a precariedade institucional e apresenta a proposta de um novo arranjo. A proposta em 
questão é antecedida pela análise do significado de Fpic, considerando que esta constitui 
um componente integrador no que se refere à gestão territorial. Nesse sentido é importante 
distinguir interesse local de interesse comum, diferenciando-se este último da mera 
justaposição de interesses municipais no conjunto de uma mesma região, e relacionar 
diretamente interesse comum com a constituição de instâncias de gestão específicas 
e supramunicipais.

A função pública de interesse comum integra, por sua própria natureza, a unidade orgânica de 
medidas e operações que não suportam divisão de elementos simples e localizados, ou seja, o 
interesse comum dessas funções está expressamente referido à unidade operacional a ser constituída 
de uma diversidade representada pelos municípios agregados de uma determinada região, associadas 
ao Estado Federado (Comec, 2006, p. 233).

A contribuição do PDI de 2006 no tocante à caracterização da Fpic traz elementos 
importantes para a análise da integração da gestão das funções e de aspectos importantes 
de seu padrão de governança. Para tanto, cabe explicitar as figuras jurídico-positivas que a 
definem (Comec, 2006, p. 233-234):

a) A função pública não implica apenas a execução de serviços públicos e de utilidade pública 
e respectivas concessões, mas também a normatização (como a disciplina regulamentar e 
administrativa do uso e ocupação do solo, a fixação de parâmetros, padrões etc.), o estabelecimento 
de políticas públicas (diretrizes, planejamento, planos, programas e projetos, bem como políticas 
de financiamento, operação de fundos etc.) e os controles (medidas operacionais, licenças, 
autorizações, fiscalização, polícia administrativa etc.). As funções públicas não correspondem 
apenas às determinações do direito subjetivo público, mas também aos deveres das autoridades 
para com as comunidades integradas, realizando o binômio “poder-dever”;

b) O interesse comum implica o vínculo simultâneo ou sucessivo, efetivo e material de ações 
ou atividades estáveis de uma multiplicidade determinada de pessoas político-administrativas, 
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agrupadas mediante lei complementar, dentro de certo espaço territorial definido, para o exercício 
de funções públicas integradas de interesse de todos os envolvidos. Esse vínculo gera uma 
interdependência operacional, conforme certos objetivos comuns, cujos critérios poderão variar em 
termos de disposições geográficas dos fatores naturais; de bacias hidrográficas; de peculiaridades do 
sítio urbano; de controle ambiental; de fontes de recursos naturais; de dimensões das infraestruturas 
urbanas, de disponibilidade ou capacidade de mobilizar grandes aportes financeiros ou potenciais 
técnicos; de racionalização administrativa; de operação de sistemas de efeitos ou impactos difusos; 
de economias de escala; de deseconomias de aglomerações etc.

Na proposta do PDI de 2006, a relação interesse comum metropolitano e Fpics constitui 
elemento básico da entidade regional (quadro 5). Sua gestão envolve a articulação de um sistema 
de gestão metropolitana integrado entre as instituições responsáveis pelo desenvolvimento de 
políticas, projetos e serviços relacionados às Fpics (quadro 6) (Comec, 2006, p. 251).

QUADRO 5
Interesse comum metropolitano e Fpics

Interesse comum metropolitano Fpic

Sistema viário e logística: conjunto de vias que dão acesso à metrópole e 
permitem as trocas de viagens entre cidades metropolitanas

Criação e manutenção de mecanismos interinstitucionais que permitam 
a ação integrada dos órgãos gestores de sistema viário, viabilizando o 
caráter multifuncional desse conjunto de vias.

Sistema de transporte público de passageiros: conjunto de sistemas 
prestadores de serviço que garantem a oferta de transporte para atendimento 
das necessidades diárias de deslocamento da população metropolitana

Integração das modalidades operantes e dos órgãos gestores dos diversos 
sistemas municipais e regionais, garantindo a igualdade de tratamento a 
todos os usuários do sistema.

Sistema de coleta e destino final de resíduos sólidos: sistema prestador de 
serviços responsável pela coleta e destinação do lixo doméstico, mantendo as 
condições de igualdade de qualidade e custo para as cidades metropolitanas

Manutenção de modelo de gestão integrada entre municípios metropolitanos 
e o governo do estado do Paraná para a montagem de um sistema de coleta e 
destinação do lixo doméstico que possua unidade operacional.

Ocupação territorial: processo de ocupação e uso do território 
metropolitano 

Montagem das macropolíticas de ocupação e uso do território 
metropolitano com horizontes de longo prazo e manutenção de 
mecanismos de acompanhamento e avaliação de sua execução.

Políticas públicas sociais (habitação): ampliação da oferta de habitação 
para atendimento da demanda gerada pelo crescimento populacional da 
RM de Curitiba

Desenvolvimento de política habitacional que contemple principalmente os 
aspectos locacionais, de financiamento e de oferta de habitação ou lotes 
urbanizados às populações de baixa renda.

Meio ambiente e mananciais: preservação das condições ambientais em 
área onde existe a necessidade de manutenção de sistemas naturais ou 
antrópicos com o objetivo, entre outros, da manutenção da qualidade das 
águas superficiais e subterrâneas

Elaboração de políticas e adoção de mecanismos de gestão integrada 
entre as instituições públicas responsáveis pelo controle ambiental e do 
uso do solo metropolitano.

Fonte: Comec (2006).

QUADRO 6
Fpics a serem desempenhadas pelas instituições integrantes de um sistema de gestão metropolitana

Categoria de análise Fpic

Gestão estratégica

planejamento do desenvolvimento integrado da RM de Curitiba;
financiamento das ações necessárias à concretização das proposições de planos e projetos implementadores do 
desenvolvimento integrado da RM, compreendendo os processos de captação de recursos, operacionalização do financiamento 
das ações e recuperação, direta ou indireta, dos custos desses financiamentos;
coordenação da atuação dos diversos atores institucionais responsáveis pela implantação das ações necessárias ao 
desenvolvimento integrado da RM; e
avaliação da eficácia das ações implantadas à luz das proposições do processo de planejamento integrado da RM.

Gestão das Fpics

ocupação territorial;
sistema viário e logística;
sistema de transporte público de passageiros;
sistema de tratamento e destinação final de resíduos sólidos;
meio ambiente e mananciais hídricos;
políticas públicas sociais; e
desenvolvimento econômico.

Suporte à gestão 
estratégica e à 
gestão de serviços de 
interesse público

mobilização e integração institucional dos entes públicos envolvidos na concretização das ações necessárias à efetivação da gestão 
estratégica e da gestão dos serviços de interesse público;
apoio técnico e operacional necessário ao desenvolvimento institucional dos agentes públicos atuantes no âmbito da RM de 
Curitiba, em especial nos municípios, em suas unidades administrativas e nos órgãos vinculados; e
obtenção, administração, disponibilização e difusão de informações estatísticas e cartográficas necessárias à gestão estratégica 
e à gestão dos serviços de interesse público antes referidos.

Fonte: Comec (2006).
Elaboração dos autores.
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Efetuada a análise da atuação da Comec, considerando sua estrutura técnica e instâncias 
deliberativas e consultivas, concorda-se que: “a inexistência de mecanismos flexíveis de 
gestão e de criação de espaços institucionais abertos para a discussão e incorporação de 
instrumentos técnicos, jurídicos e econômicos, imobilizou, ao longo do tempo, a atuação 
destas instâncias” (Comec, 2006, p. 244).

Ressalte-se, para esta análise, que as RMs em geral carecem de instrumentos legais, 
de gestão e, principalmente, de representação política que garanta a sua governabilidade. 
A revalorização da dimensão metropolitana depende de seu fortalecimento por meio da 
ação do poder público. É fundamental a constituição de um pacto entre as diversas escalas 
representadas no território metropolitano, no sentido de conceber estratégias de construção 
política da escala metropolitana. Entre elas, destacam-se a destinação de recursos financeiros 
e materiais, a manutenção e capacitação de quadros técnicos para a gestão compartilhada, 
a implementação de instâncias de maior representatividade dos municípios participantes 
e a adoção de instrumentos de fiscalização e monitoramento das políticas e dos programas 
implementados. Saliente-se que a Comec tem a atribuição fundamental de articular e 
fomentar a colaboração entre as instâncias envolvidas na gestão metropolitana.

Por fim, destaca-se que a articulação da governança metropolitana depende da 
ampliação de canais institucionalizados de participação das comunidades para a construção 
democrática dos arranjos e instrumentos de gestão metropolitana.
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