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REGIONAL BAIRRO NOVO

Introdução
No âmbito da política urbana, a Constituição Federal de 1988 representou um marco legal quanto à responsabilidade dos municípios em legislar sobre assuntos de interesse local, implicando na elaboração de um Plano Diretor. Em 2001, com o objetivo de regulamentar o capítulo “Política urbana” da Constituição brasileira, foi promulgada a lei nº 10.257, denominada Estatuto da Cidade. Como
uma das diretrizes gerais defendidas pelo estatuto está a gestão democrática da cidade, mediante a participação dos vários segmentos
da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano.
Seguindo orientações do Ministério das Cidades quanto à elaboração do Plano Diretor, a primeira etapa consiste na “leitura
participativa” ou no levantamento dos principais problemas, conflitos e potencialidades, realizado através de olhares diversos sobre
uma mesma realidade. A leitura da cidade e do território dá-se então pelo somatório da leitura técnica, realizada por profissionais da
administração direta ou por empresas terceirizadas, à leitura comunitária, construída através do conhecimento espacial/ambiental da
população com base nas suas experiências e memórias.
No primeiro semestre de 2013 foi realizado pelo IPPUC um processo de coleta e análise de dados relativos à caracterização
social, territorial, demográfica, ambiental e econômica na abrangência geográfica das nove administrações regionais do município. O
produto final, elaborado a partir de fontes oficiais de informação, integrou o diagnóstico técnico das regionais e foi apresentado aos
funcionários atuantes nestas, como parte de um processo de capacitação para revisão do Plano Diretor.
Além dessa apresentação, a capacitação incluiu a familiarização dos participantes ao conceito de plano diretor, através do repasse de informações básicas a respeito dos dispositivos legais, dos instrumentos urbanísticos, dos diferentes níveis de planos urbanos, de um breve histórico do planejamento urbano de Curitiba e das etapas envolvidas durante a elaboração do plano diretor. Durante
a exposição, reforçou-se a importância da participação comunitária nas diferentes fases de desenvolvimento, principalmente no que diz
respeito à construção de um diagnóstico apurado da realidade e ao reconhecimento da função das lideranças comunitárias enquanto
multiplicadores de ideias.
A partir da capacitação teórica, foram desenvolvidas dinâmicas em grupos envolvendo atividades de desenvolvimento da potencialidade criativa (brainstorming), de elaboração de mapas mentais e de proposição de estratégias para a regional. As dinâmicas serviram como simulação das oficinas que serão realizadas em um momento futuro com a comunidade e aos servidores foram delegados
o apoio técnico durante a ocorrência das atividades e a responsabilidade da identificação dos principais representantes da sociedade
civil que poderiam compor as oficinas.
O presente volume trata da síntese do material produzido e da relação entre os dados oficiais e os procedentes da percepção
dos participantes. Conforme será possível observar, muitas das informações apuradas através do levantamento técnico puderam ser
validadas através da contribuição dos funcionários da regional. Ainda, através do levantamento perceptivo foi possível complementar o
levantamento efetuado previamente, com informações adicionais a respeito da regional.

Imagens das oficinas realizadas na Regional CIC
Fonte: IPPUC - Setor de Monitoração
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Metodologia das oficinas: atividades desenvolvidas
O primeiro dia de oficinas junto às administrações regionais iniciou com uma revisão dos conceitos básicos a respeito do plano diretor. Na sequência, os participantes foram divididos em grupos multisetoriais, compostos, na medida do possível, por funcionários de formação e de origens diversas. Para a primeira atividade,
os grupos deveriam elaborar, através de desenhos, símbolos ou palavras, um retrato da cidade de Curitiba – não foram permitidos frases e textos. O segundo trabalho
consistiu na produção de um retrato da regional, com a apresentação dos principais pontos que a caracterizam. Para esse exercício, as equipes também deveriam
usar desenhos, símbolos e palavras, no entanto com o limite máximo de quatro palavras. Para as duas primeiras atividades foi estipulado o tempo aproximado de 25
minutos e ao término de cada exercício, as equipes deveriam apresentar o trabalho produzido à frente dos demais.
Ao fim das duas primeiras atividades, foi desenvolvido um exercício de abstração com as equipes, através do qual os participantes deveriam imaginar duas
cidades distintas: uma formada pela região geográfica que a regional ocupa hoje e outra formada por Curitiba sem a área ocupada pela regional. Cada equipe deveria relacionar três coisas que a cidade formada pela regional poderia oferecer à cidade de Curitiba e três coisas que Curitiba poderia oferecer a cidade formada pela
regional. Para essa atividade foram disponibilizados 15 minutos e ao final, as folhas foram agrupadas segundo a semelhança do tema e apresentadas pelo docente a
todas as equipes.
No segundo encontro, foram produzidos mapas temáticos com as deficiências, as condicionantes e as potencialidades de cada regional. Para essa atividade,
os participantes receberam um mapa base com o arruamento e pincéis atômicos. Orientou-se que cada equipe utilizasse a forma de representação que considerasse
mais adequada e que, para a compreensão dos demais, fossem produzidas legendas de identificação do que foi levantado. As temáticas abordadas nos mapas foram
a ambiental, a socioeconômica e a de mobilidade e infraestrutura urbana.
Inicialmente, a dinâmica consistiu em três etapas e em cada etapa as equipes deveriam produzir mapas na mesma temática. No entanto, em virtude de recomendações para que os mapas produzidos não ficassem repetitivos, a dinâmica foi alterada. A partir de então, os temas propostos passaram a serem divididos entre
as equipes e assim que finalizados os mapas, as equipes deveriam apresentar o resultado à frente dos demais. Na sequência, foram agrupadas equipes com temáticas
diferentes, formando um grande grupo, para a elaboração de um mapa síntese da regional que abordasse as três dimensões. Em casos em que foram produzidos mais
de um mapa nessa última etapa, houve a contraposição destes para verificação das semelhanças e divergências.

A terceira oficina iniciou com a recapitulação do que foi produzido nas duas oficinas anteriores, com especial atenção para o mapa síntese da regional. Após, os participantes foram divididos em oito equipes (em casos onde não houve participantes suficientes, a divisão foi realizada em quatro equipes). Cada grupo recebeu quatro fichas a
serem preenchidas com propostas para a regional e estas estavam compostas com os
seguintes campos: Ideia Força; Detalhamento; Justificativa; Estratégias; Local e Data.
A partir das discussões e trabalhos realizados nos dois primeiros dias de oficina,
as equipes preencheram as fichas de propostas e ao final da atividade, os participantes elencaram a ordem de prioridade entre estas. Também foi solicitado para que as
equipes definissem o enquadramento das propostas nos diferentes níveis de planos
de desenvolvimento urbano: propostas que poderiam ser realizadas imediatamente,
propostas que demandariam um determinado tempo, mas sem necessidade de alteração legal e propostas que deveriam ser incorporadas no novo plano diretor para que se
concretizassem.
Após a apresentação das propostas, as equipes foram agrupadas duas a duas
para composição de equipes maiores. A atividade foi repetida, no entanto o número de
fichas foi reduzido para três e os participantes deveriam discutir e chegar a um consenso com relação às três propostas mais importantes dentre as apresentadas na primeira
rodada. Apresentadas as ideias resultantes, as equipes foram agrupadas novamente e
foi formado um único grupo para definição das três melhores ideias dentre todas as propostas apresentadas no dia. Para algumas das regionais, também houve a necessidade
de alteração da dinâmica da última oficina. Para estas, a última etapa foi substituída
pela formação de uma roda e a cada participante foi dado a palavra para que votasse
em duas ideias força dentre as apresentadas na segunda etapa da atividade.
Imagens dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional CIC
Fonte: IPPUC - Setor de Monitoração
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Caracterização Territorial

LEVANTAMENTO TÉCNICO

A Regional Bairro Novo localiza-se ao sul da cidade e faz divisa
com as Regionais Pinheirinho e Boqueirão e com municípios da Região
Metropolitana: São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande.
A área total da Regional é de 4.500,83 ha, o que representa
10,35% do território de Curitiba.

A Regional Bairro Novo é composta por três bairros: Ganchinho,
Sítio Cercado e Umbará. Destes, o Umbará é o maior em extensão, com
2.244,95 hectares, correspondendo a aproximadamente 50% da área
territorial da Regional.

mapa da divisão territorial das regionais de curitiba

mapa da divisão territorial dos bairros da regional
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Fonte: IPPUC- Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC- Setor de Monitoração

A.R.
PINHEIRINHO

gráfico da extensão territorial por bairros da
regional bairro novo (hectares)

Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC- Setor de Monitoração

Fonte: IPPUC - Banco de Dados
Elaboração: IPPUC- Setor de Monitoração
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ganchinho

Caracterização Histórica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

A história inicial da região sul de Curitiba está ligada à passagem de tropeiros, em
meados do século XVlll, que abriam caminhos e inspiravam denominações locais
com os nomes vindos de seus costumes. Um dos principais exemplos é o Ganchinho. Passando por Umbará as tropas se dirigiam ao Ganchinho, escoando a produção econômica de outras regiões, em direção a São José dos Pinhais. Constam em
narrativas históricas termos adotados pelos tropeiros: “Ganchinho de Arame. Penduravam arreio, pelego (...)” (Wacheski, 1996). Na segunda metade do século XlX,
em 1855, já existia ocupação na antiga localidade, com registro de posse de terra.
O antigo Ganchinho estava inserido no contexto de vida social da Paróquia de São
Pedro em Umbará, juntamente com os demais núcleos de ocupação surgidos nas
suas vizinhanças. As importantes paisagens preservadas, de aspecto físico-natural,
associam-se ao tradicionalismo da ocupação da terra implantada pelos imigrantes.
As transformações iniciais retratando a concentração de quadras urbanas ocorreram
na porção norte do Ganchinho, proximidades da divisa com o bairro Sítio Cercado.
Bairro Sítio Cercado - Anos 80

Capela do Umbará - Bairro Umbará, 1896

umbará

Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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A história inicial da região sul de Curitiba está ligada à passagem de tropeiros em
meados do século XVlll, que abriam caminhos e mantinham comércio com o mercado de São Paulo. Umbará era dito “um barral” por menção inicial dos primeiros
habitantes nacionais e mais tarde pelos imigrantes europeus, em sua pronúncia,
“um bará”, ou seja, um barro só. Tinha essa atribuição devido a caracterizar-se por
terra boa e fértil, de constituição argilosa, porém, quando chovia transformava-se em
um terreno barrento e de difícil passagem. O núcleo Umbará teve início a partir da
segunda metade do século XIX, com a chegada de imigrantes italianos e poloneses
que se estabeleceram e contribuíram para o desenvolvimento da região. Os imigrantes diversificaram a produção agrícola, voltando-se também para o abastecimento do
mercado de Curitiba. Introduziram ainda o comércio e a indústria, com o fabrico de
barricas. Posteriormente, as olarias passaram a absorver mão de obra e matéria-prima locais. Além do trabalho na lavoura, os imigrantes também identificavam-se pela
mesma fé. Construída inicialmente em 1896, a igreja de São Pedro caracterizou-se
como importante marco local, significando um elo entre as etnias estabelecidas. A
organização social das colônias da região estava sob os cuidados da administração
da Paróquia de São Pedro.

REGIONAL BAIRRO NOVO

sítio cercado

Fonte: IPPUC - Banco de Imagens

Laurindo Ferreira de Andrade era o proprietário de 180 alqueires de terra ao sul da
cidade de Curitiba. Parte deste sítio era cercado pelas águas de rios e córregos como
o Ribeirão dos Padilhas, o Rio Ponta Grossa e o Arroio Boa Vista, assim, a região ficou
conhecida por “sítio cercado” que, na época das chuvas, virava um grande banhado.
De acordo com os historiadores, outra possibilidade para a denominação do bairro
veio da necessidade do Sr. Laurindo em cercar o sítio com arame, evitando que as
tropas vindas do Rio Grande do Sul estragassem as plantações de laranjas, mimosas, figos, pêssegos, batatas e feijão. Os moradores também possuíam criações de
gado suíno e bovino. Por volta de 1945, os filhos do proprietário venderam a metade
das terras para os leiteiros alemães do Boqueirão e, em 1952, desfizeram-se do restante, que foi adquirido por várias famílias, e desta forma, iniciaram-se os loteamentos. A casa original do Sítio Cercado, pertencente à família Ferreira, foi danificada por
aventureiros em busca de um suposto tesouro escondido pelo primeiro proprietário.
Nas décadas de 70 e 80 as áreas norte, oeste e sul do bairro receberam muitos
loteamentos. O restante, praticamente toda a área centro-leste, recebeu grandes
loteamentos voltados à habitação popular durante as décadas de 90 e 2000.

Vila Tecnológica - Bairro Sítio Cercado, 1998
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens

Caracterização Demográfica
População E DENSIDADE DEMOGRÁFICA

LEVANTAMENTO TÉCNICO

DENSIDADE DEMOGRÁFICA por setorES censitárioS - regional bairro novo - 2010

O Bairro Novo é a regional menos populosa de Curitiba, com
145.433 habitantes, correspondendo a 8,30% do total do Município. No
entanto, no período de 2000 a 2010, apresentou o maior crescimento
entre as regionais (16,97%).
População por regional (habitantes) - 2010

Fonte: IPPUC - Banco de Dados
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração

O bairro Ganchinho foi o que apresentou a maior variação populacional no período entre 2000 e 2010, com um crescimento de 52,60%.
A densidade populacional da regional é de 32,31 hab/ha (habitantes por hectare) e o bairro Sítio Cercado é o que tem a maior densidade,
com 103,15 hab/ha, ficando entre os três bairros com maior densidade
populacional de Curitiba (abaixo apenas dos bairros Centro e Água Verde).

POPULAÇÃO, DENSIDADE DEMOGRÁFICA E VARIAÇÃO
POPULACIONAL POR BAIRROS - REGIONAL BAIRRO NOVO 2000 E 2010
Bairros
Ganchinho
Sitio Cercado
Umbará
Regional Bairro
Novo

2000

2010

Densidade
(habit./ha.)

7.325
102.410
14.595

11.178
115.525
18.730

9,84
103,15
8,34

Variação
Populacional
(%)
52,60
12,81
28,33

124.430

145.433

32,31

16,97

Habitantes

Fonte: IPPUC - Banco de Dados
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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Caracterização Demográfica
Idade de População
A pirâmide etária da Regional do Bairro Novo apresenta uma
base mais estreita, mostrando que há mais população adulta do que de
crianças e jovens. Apesar disso, a população mais jovem é composta por
36.034 crianças (0 a 14 anos) e 40.818 jovens (entre 15 a 29 anos).
A população idosa (acima de 60 anos) é de 9.799 habitantes. Apesar de representar apenas 6,7%, essa faixa etária aumentou entre 2000
e 2010 cerca de 68%.

pirâmide etária da regional bairro novo - 2010

LEVANTAMENTO TÉCNICO

representatividade das faixas etárias - regional bairro novo - 2010
A população da Regional em
2010, por faixa etária, estava assim
distribuída:
0 a 4 anos - 7,5 % da população;
5 a 14 anos - 17,3 % da população;
15 a 24 anos - 18,7 % da população;
25 a 59 anos - 49,8 % da população;
60 anos e mais - 6,7 % da população;
Fonte: IBGE - Censo 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração

POPULAÇÃO, POR COR OU RAÇA, POR BAIRRO - regional bairro novo 2010

Fonte: IBGE - Censo 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração

POPULAÇÃO, POR COR OU RAÇA - regional bairro novo - 2010
Fonte: IBGE - Censo 2010
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados

Fonte: IBGE - Censo 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração
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REGIONAL BAIRRO NOVO

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Educação

população alfabetizada
A população da Regional Bairro Novo apresenta taxas relacionadas à alfabetização inferiores ao do município, seja o número de pessoas
acima de cinco anos alfabetizadas ou estas separadas por gênero.
O Sítio Cercado apresentou o melhor cenário, seguido pelo Umbará e, por fim, o Ganchinho com os valores mais baixos.
Todos os bairros, no caso desta regional, indicam uma maior alfabetização do gênero masculino comparativamente ao feminino.

Número de atendimento nos cmeis - ganchinho - 2012

Fonte: I SME / Departamento de Planejamento e Informações 2012
Elaboração: IPPUC- Setor de Monitoração

população acimda de 5 anos alfabetizada, por bairro e
gênero - regional bairro novo - 2010
Número de atendimento nos cmeis - sítio cercado - 2012

Fonte: IBGE - Censo 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração

Taxa de atendimento
creches e pré-escola
A Regional Bairro Novo tem uma população entre 0 e 5 anos de
13.191 crianças. Dessas, 5.008 crianças, correspondente a 38%, estão
atendidas em creches públicas municipais e conveniadas e escolas municipais que oferecem pré-escola. O bairro Ganchinho tem três creches municipais, que atendem 527 crianças, e uma escola, com 26 alunos em pré
II; o bairro Sítio Cercado possui 19 creches municipais, uma conveniada e
15 escolas que oferecem Pré II, que atendem 3.924 crianças; e o Bairro
Umbará possui duas creches conveniadas e duas escolas que atendem
Pré II, com capacidade para 497 crianças.

Fonte: I SME / Departamento de Planejamento e Informações 2012
Elaboração: IPPUC- Setor de Monitoração

REGIONAL BAIRRO NOVO

9

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Educação

Taxa de atendimento
ensino fundamental
A população com idade entre 6 e 10 anos na Regional é de 12.038
crianças. Na Regional Bairro Novo, são atendidas 87,6% dessas crianças
em escolas públicas municipais. O bairro com maior percentual de crianças em escola pública é o Sítio Cercado, onde estão 101,3% das crianças, e o menor percentual é verificado no Ganchinho (20,9%). No caso do
bairro Sítio Cercado, o número de crianças atendidas supera o número
total de crianças do próprio bairro, devido ao atendimento de crianças
residentes em outras localidades.

taxa de atendimento (%) do ensino fundamental da
população entre 6 a 10 anos - Regional bairro novo - 2012

Fonte: I SME / Departamento de Planejamento e Informações 2012
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração

Já a população com idade entre 11 e 14 anos, estudantes dos
anos finais do Ensino Fundamental (6º ano até a 8ª série), somam 10.805
jovens, mas somente 10,4% são atendidas por escolas municipais. Todas
as escolas estão localizadas no bairro Sítio Cercado, o que eleva esse
percentual no bairro para 13,5%.

Taxa de atendimento (%) do ensino fundamental da
população entre 11 a 14 anos - Regional bairro novo 2012

Fonte: I SME / Departamento de Planejamento e Informações 2012
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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unidades da educação por tipo - regional Bairro novo - 2013

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Educação

IDEB - ensino fundamental
O IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - para os
anos iniciais mostra um bom desempenho das escolas da Regional Bairro
Novo. Em 2009, 16 escolas atingiram ou superaram a meta estabelecida (nota igual ou superior a 5,1), e em 2011, esse número caiu para 15
escolas a atingirem a meta (nota igual ou superior a 5,5). Quatro escolas
não atingiram a meta para 2011. Em 2009 esse número correspondeu a
duas escolas.

número de escolas conforme o desempenho no ideb regional bairro novo - 2009/2011

ideb em escolas municipais - regional bairro novo 2009/2011
ESCOLA

BAIRRO

2009

2011

Meta: 5,1

Meta 5,5

Professora Cecília Maria Westphalen

Sítio Cercado

4,8

4,8

CEI Carlos Drummond de Andrade

Sítio Cercado

5,3

5,3

Dona Lulu

Sítio Cercado

5,6

5,3

Fonte: I SME / Departamento de Planejamento e Informações 2012

Professor José Cavallin

Sítio Cercado

5,0

5,4

Elaboração: IPPUC- Setor de Monitoração

Sady Sousa

Sítio Cercado

5,8

5,5

Heráclito Fontoura Sobral Pinto

Sitio Cercado

5,4

5,6

CAIC Guilherme Lacerda Braga Sobrinho

Sítio Cercado

5,4

5,6

Rio Negro

Sítio Cercado

5,8

5,6

Umbará

-

5,6

Paulo Freire

Sítio Cercado

5,2

5,7

Professora Rejane Maria Silveira Sachette

Sítio Cercado

5,7

5,7

Pedro Viriato Parigot de Souza

Sítio Cercado

5,4

5,8

Professora Miracy Rodrigues de Araújo

Sítio Cercado

5,8

5,8

Umbará

5,9

5,8

Madre Teresa de Calcutá

Sítio Cercado

5,8

5,9

Professora Augusta Glück Ribas

Sítio Cercado

5,9

5,9

Colombo

Sitio Cercado

6,0

6,0

Ganchinho

6,9

6,3

Sítio Cercado

6,8

6,4

Professora Nathália de Conto Costa

Professora Maria Neide Gabardo Betiatto

Professora Carmen Salomão Teixeira
Escola Municipal Paulo Rogério Guimarães Esmanhoto

Taxa de reprovação
Considerando taxa de reprovação como um indicador que reflete fatores como as condições socioeconômicas dos alunos e da estrutura física e pedagógica da unidade escolar, foi considerado para análise
as unidades escolares que apresentaram taxas de reprovação acima de
5,0% no ano de 2011.
Entre as 19 escolas municipais, a única a apresentar uma taxa
superior à adotada foi a Escola Municipal Sady Sousa, com uma taxa de
reprovação de 5,01%.

Fonte: I SME / Departamento de Planejamento e Informações 2012
Elaboração: IPPUC- Setor de Monitoração

Escola Municipal Miracy R. de Araújo - Bairro Sítio Cercado
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Equipamentos: Saúde

unidades de saúde por tipo - regional bairro novo - 2013

Unidade de saúde nos bairros por tipo
REGIONAL BAIRRO NOVO - 2013
Equipamentos de Saúde - Públicos Municipais
Bairro

US Geral

US
Especializada

US Saúde da
Família

Unidade de Pronto
Atendimento (UPA)

Ganchinho

-

-

1

-

Sítio Cercado

1

1

8

1

Umbará
Total

1

1

2
11

1

Fonte: SMS - Secretaria Municipal de Saúde, IPPUC - Banco de Dados/SEUC - Sistema de Equipamentos Urbanos de
Curitiba
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Unidade de Saúde Umbará - Bairro Umbará
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Equipamentos: Abastecimento e Ação Social

unidades do abastecimento por tipo - regional bairro novo - 2013

unidades da ação social por tipo - regional bairro novo - 2013
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Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Equipamentos: Cultura e Sociedade Civil Organizada
unidades da cultura por tipo - regional bairro novo - 2013

14
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organização da sociedade civil - regional bairro novo - 2013

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Segurança

homicídios dolosos
Segundo os inquéritos instaurados da Polícia Civil, a Regional Bairro Novo teve um decréscimo de 27,7% no número de homicídios dolosos registrados em 2012 em relação a 2010. Os bairros Sítio Cercado e
Ganchinho apresentaram, no período, uma redução de, respectivamente,
31% e 44%.
Apesar da redução considerável, em 2012 o Sítio Cercado apresentou 42 ocorrências de homicídios dolosos, sendo 39 ocasionados por
armas de fogo (dados da Secretaria Municipal de Saúde). Os bairros Umbará e Ganchinho apresentaram, no mesmo ano, 19 e 11 ocorrências,
respectivamente.

ocorrências GEORREFERENCIADaS de homicídio doloso
SEGUNDO O MÉTODO - regional bairro novo - 2012

número de ocorrências de homicídios dolosos
SEGUNDO O MÉTODO - regional BAIRRO NOVO - 2012
BAIRROS

MÉTODO
ARMA DE FOGO

Ganchinho FORÇA CORPORAL

9
1

OBJETO CONTUNDENTE

1

ARMA DE FOGO

39

FORÇA CORPORAL
Sítio
Cercado ENFORCAMENTO/
ESTRANGULAMENTO

Umbará

TOTAL POR TOTAL POR
MÉTODO
BAIRRO

1
42

1

OBJETO CONTUNDENTE

1

ARMA DE FOGO

16

FOGO/CHAMA

1

OBJETO CORTANTE PENETRANTE

2

TOTAL

11

19
72

Fonte: SMS; SESP, 2012
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração

PROPORÇÃO de ocorrências de homicídios dolosos
SEGUNDO O MÉTODO - regional BAIRRO NOVO - 2012

Fonte: SMS; SESP, 2012
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Segurança

homicídios dolosos

ACIDENTES FATAIS NO TRÂNSITO

No que diz respeito à faixa etária das vítimas, há uma concentração de adultos (25 a 59 anos), com 47% das ocorrências, seguida diretamente por jovens (15 a 24 anos), com 46% do total.

número de ocorrências de homicídios dolosos
SEGUNDO a faixa etária - regional BAIRRO NOVO - 2012
BAIRROS

FAIXAS ETÁRIAS
0a4
anos

5 a 14
anos

0

0

3

6

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

19

18

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

10

5

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

TOTAL

0

1

33

34

2

2

PERCENTUAL

0%

1%

46%

47%

3%

3%

Ganchinho

Sítio Cercado

Umbará

15 a 24 25 a 59 60 anos ou
Ignorada
anos
anos
mais

Fonte: SMS; SESP, 2012
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração

PROPORÇÃO de ocorrências de homicídios dolosos
SEGUNDO a faixa etária - regional BAIRRO NOVO - 2012

Em 2012, foram registrados 16 acidentes fatais no trânsito, o que
corresponde a 6% do total registrado em Curitiba.
Os três bairros da Regional Bairro Novo tiveram registros em 2012.
O bairro Sítio Cercado foi o que apresentou o maior número de acidentes
fatais, com 8 ocorrências, seguido do bairro Umbará (4 ocorrências).
A maior ocorrência de vítimas do trânsito ocorreu para o transeunte que trafegava a pé (38%), seguido por aquele que usava a moto como
meio de locomoção (31%).
Dos 16 homicídios registrados, 5 foram ocasionados pelo consumo de álcool.

Ocorrências de ACIDENTES FATAIS no trânsito
SEGUNDO A ESPÉCIE - regional bairro novo - 2012
BAIRROS
Ganchinho

Sítio Cercado

Umbará
Não Informado

ESPÉCIE

TOTAL POR
ESPÉCIE

AUTOMÓVEL

1

MOTO

1

AUTOMÓVEL

1

A PÉ

3

BICICLETA

1

MOTO

3

A PÉ

3

MOTO

1

AUTOMÓVEL

1

CAMINHÃO

1

TOTAL

TOTAL POR
BAIRRO
2

8

4
2
16

Fonte: SMS; SESP, 2012
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração

Ocorrências de ACIDENTES FATAIS no trânsito
SEGUNDO A ESPÉCIE - regional bairro novo - 2012

Fonte: SMS; SESP, 2012
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração

Fonte: SMS; SESP, 2012
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Segurança

ocorrências georreferenciadas de ACIDENTES FATAIS NO TRÂNSITO
SEGUNDO a ESPÉCIE - regional BAIRRO NOVO - 2012

equipamentos urbanos relacionados à SEGURANÇA
regional Bairro novo - 2013
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Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Ocupações Irregulares

A Regional Bairro Novo possui ocupações irregulares nos três bairros
que a compõe. Ao todo são 37 ocupações, sendo que o Sítio Cercado tem o
maior número delas: 19. A seguir, vem o Umbará com 14 ocupações. O Ganchinho tem apenas quatro áreas de ocupação irregular.
BAIRRO

NOME

CATEGORIA

MORADIAS 23 DE AGOSTO II Assentamento Em Regularização
GANCHINHO

MORADIAS 23 DE AGOSTO I Assentamento Em Regularização
MELLO

Assentamento Sem Regularização

VILA RAMOS

Loteamento Clandestino Sem Regularização

CAMPO CERRADO I

Assentamento Em Regularização

AMERICANA

Assentamento Em Regularização

XAPINHAL (Nossa Luta I / 5 de
Assentamento Em Regularização
Agosto)

SÍTIO
CERCADO

UMBARÁ

NOVA AURORA

Assentamento Em Regularização

OSTERNACK

Assentamento Em Regularização

JARDIM COQUEIROS

Assentamento Em Regularização

NOVA AURORA II

Assentamento Sem Regularização

CRISTO REI

Assentamento Sem Regularização

SIRIEMA

Assentamento Sem Regularização

RIO NEGRO

Assentamento Sem Regularização

PARIGOT DE SOUZA

Assentamento Sem Regularização

JARDIM COQUEIROS

Assentamento Sem Regularização

NOSSA SENHORA DE
LOURDES (Linhão)

Assentamento Sem Regularização

CACHOEIRA (Bairro Novo)

Assentamento Sem Regularização

VILA AGENOR

Assentamento Sem Regularização

SÍTIO I / III

Assentamento Sem Regularização

JOSÉ A DA FONTOURA

Assentamento Sem Regularização

RESIDENCIAL BOA VISTA

Assentamento Sem Regularização

VILA RECANTO FELIZ

Loteamento Clandestino Sem Regularização

UNIDOS DO UMBARÁ

Assentamento Em Regularização

BONS AMIGOS

Assentamento Em Regularização

FUTURAMA

Assentamento Sem Regularização

KOWALSKI

Assentamento Sem Regularização

ANA KOTOVEI

Assentamento Sem Regularização

CAVICHIOLO

Assentamento Sem Regularização

CALIXTO

Loteamento Clandestino Sem Regularização

RICA

Loteamento Clandestino Sem Regularização

UMBARÁ

Loteamento Clandestino Sem Regularização

UMBARÁ IV

Loteamento Clandestino Sem Regularização

UMBARÁ II

Loteamento Clandestino Sem Regularização

UMBARÁ I

Loteamento Clandestino Sem Regularização

UMBARÁ III

Loteamento Clandestino Sem Regularização

BALDAN/PARAGUAI

Loteamento Clandestino Sem Regularização

Fonte: COHAB / IPPUC, 2010
Elaboração: IPPUC - Setor de Geoprocessamento / Monitoração
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ocupações irregulares - regional Bairro novo - 2012

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Habitação: Domicílios e Produção Habitacional
A Regional Bairro Novo tem 43.990 domicílios particulares permanentes, segundo o Censo 2010 do IBGE, isto corresponde a 7,5% do total
de domicílios da cidade.
Entre 2000 e 2012, a regional teve um aumento significativo no
número de moradias: no período foi autorizada a construção de 11.306
novas unidades, o que representa cerca de 3,9% das novas habitações
da liberadas no município.

Participação da regional bairro novo nas emissões de
alvarás de construção - 2000 a 2012

Através da análise do período mais recente (entre 2008 e 2012), é
possível constatar que o bairro que mais teve liberação para a construção
de unidades habitacionais foi o Ganchinho, com 3.519 unidades liberadas.
Se realizada a distinção entre o tipo de edificação, percebe-se que
há um equilíbrio entre as residências unifamiliares e os apartamentos.
Entre 2008 e 2012, foi liberada a construção de 3.130 habitações unifamiliares ou unifamiliares em série e 3.586 apartamentos.

UNIDADES RESIDENCIAIS LIBERADAS TIPO CASA
REGIONAL BAIRRO NOVO - 2008 A 2012

Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismo (Relatório mensal de alvarás)
Elaboração: IPPUC - Monitoração 2013

As novas unidades residenciais corresponderam a 91% do total de
alvarás emitidos para a Regional Bairro Novo entre 2000 e 2012: neste
período foram emitidos, no total, 12.386 alvarás de construção.

Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismo (Relatório mensal de alvarás)
Elaboração: IPPUC - Monitoração 2013

UNIDADES RESIDENCIAIS LIBERADAS TIPO APARTAMENTO
REGIONAL BAIRRO NOVO - 2008 A 2012

Proporção da produção de unidades residenciais e não
residenciais na regional bairro novo - 2000 a 2012

Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismo (Relatório mensal de alvarás)
Elaboração: IPPUC - Monitoração 2013

Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismo (Relatório mensal de alvarás)
Elaboração: IPPUC - Monitoração 2013
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Estabelecimentos Econômicos

Conforme dados de 2011, a Regional Bairro Novo possui 7.116
estabelecimentos formais exercendo atividades econômicas. Essa quantidade corresponde a 3,73% do total de Curitiba.

Estabelecimentos Econômicos por Administração
Regional - 2011

Na tabela a seguir, observamos que o bairro Sítio Cercado concentra 85,1% do total dos estabelecimentos da Regional. Este fato deve-se,
em parte, devido ao bairro ter uma das maiores densidades demográficas
de Curitiba e concentrar aproximadamente 80% da população da Regional.

Estabelecimentos Econômicos na Administração
Regional Bairro Novo - 2011
Bairro

Setores Econômicos
Indústria

Comércio

Serviços

Outros

Total

Ganchinho

63

89

62

1

215

Sítio Cercado

1.058

3.248

1.742

8

6.056

Umbará

213

358

271

3

845

Total

1.334

3.695

2.075

12

7.116

Fonte: SMF / Cadastro de Liberação de Alvarás - 2011
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
Obs: Estabelecimentos classificados de acordo com sua atividade principal, contabilizados até
dez/2011.
Fonte: SMF / Cadastro de Liberação de Alvarás - 2011
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
Obs: Estabelecimentos classificados de acordo com sua atividade principal contabilizados até

Total de estabelecimentos econômicos por Bairro

dez/2011.

As atividades econômicas foram separadas em três setores: comércio, serviço e indústria. Através desta distinção, é possível concluir
que o setor comercial representa a atividade preponderante da Regional
Bairro Novo, com concentração de 51,93% dos estabelecimentos.
Distribuição dos Setores Econômicos na Regional
Bairro Novo - 2011

Fonte: SMF / Cadastro de Liberação de Alvarás - 2011
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração

Fonte: SMF / Cadastro de Liberação de Alvarás - 2011
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Rendimento

rendimento médio
Em 2010, o rendimento médio nos domícilios particulares permanentes na Regional Bairro Novo foi de R$ 2.012,65 - o menor valor entre
as regionais e 46,7% abaixo de rendimento médio obtido pelo Município,
que foi de R$ 3.774,19.

rendimento médio das pessoas responsáveis por domicílios por setorES censitárioS regional Bairro novo - 2010

6.455,18

4.920,23

4.644,03

3.774,19

3.726,56

3.133,58

2.836,90

2.168,46

2.124,40

2.012,65

Rendimento médio dos domicílios particulares
permanentes das regionais - 2010

Fonte: IBGE - Censo 2010.
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração

A análise dos dados por bairro mostra que o bairro Ganchinho tem
rendimento médio dos domicílios classificado como baixo. Este rendimento o coloca entre os cinco bairros com os menores rendimentos do Município.

Rendimento médio dos domicílios particulares
permanentes dos bairros da regional Bairro novo - 2010

Nota: Corresponde ao rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes.

Fonte: IBGE - Censo 2010.
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Rendimento

classe de renda

RENDIMENTO MÉDIO

Se comparada à distribuição das classes de renda de Curitiba, a
Regional apresenta predominância das classes com menor poder aquisitivo. No gráfico a seguir observa-se maior concentração (cerca de 95%)
nas classes de renda de até três salários mínimos.

A análise dos dados de rendimento médio das pessoas em idade
ativa (10 anos de idade ou mais) por bairro, demonstram que os residentes no bairro Umbará possuem maior rendimento, seguidos pelo Sítio Cercado e, por fim, pelo Ganchinho. Quando analisado o gênero masculino,
os resultados seguem a mesma tendência, porém, no que diz respeito ao
rendimento do gênero feminino, o Sìtio Cercado apresentou um indicador
superior ao do Umbará e do Ganchinho. Cabe salientar a diferença existente no rendimento médio entre os gêneros.
Comparativamente, os resultados dos rendimentos da Regional
monstraram-se inferiores ao de Curitiba.

distribuição percentual dos Domicílios P.P. por Classes de
Rendimento Domicíliar Per Capita da regional bairro novo
e curitiba - 2010

RENDIMENTO MÉDIO EM REAIS DAS PESSOAS EM IDADE ATIVA, POR
Gênero, DA regional bairro novo, DOS BAIRROS E CURITIBA 2010

Fonte: IBGE - Censo Demográfico - SIDRA
Elaboração: IPPUC- Setor de Monitoração
Observações:
1 - Os dados são do Universo.
		
2 - Salário mínimo utilizado: R$ 510,00.
		

3 - Domicílios P.P. - Particular Permanente

distribuição percentual dos Domicílios P.P. por Classes de
Rendimento Domicíliar Per Capita da regional bairro novo
e curitiba - 2010

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
Observações:
1 - Os dados são do Universo.

RENDIMENTO MÉDIO DOMICILIAR E DOMICILAR PER CAPITA, DA regional bairro novo, DOS BAIRROS E CURITIBA - 2010

Fonte: IBGE - Censo Demográfico - SIDRA
Elaboração: IPPUC- Setor de Monitoração
Observações:
1 - Os dados são do Universo.
		
2 - Salário mínimo utilizado: R$ 510,00.
		

3 - Domicílios P.P. - Particular Permanente
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
Observações:
1 - Os dados são do Universo.
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Rendimento

extrema pobreza

extrema pobreza

Este indicador está relacionado aos domicílios particulares permanentes com rendimento nominal mensal domiciliar per capita de até R$
70,00 (setenta reais).
Os dados foram levantados pelo Censo 2010, realizado pelo IBGE,
e foram considerados também outras variáveis para enquadramento em
condições de extrema pobreza, tais como: sem banheiro de uso exclusivo;
ou sem ligação com rede geral de esgoto ou pluvial e sem fossa séptica; ou em área urbana sem ligação à rede geral de distribuição de água;
ou sem energia elétrica; ou com pelo menos um morador de 15 anos ou
mais de idade analfabeto; ou com pelo menos três moradores de até 14
anos de idade; ou pelo menos um morador de 65 anos ou mais de idade.
Também foram incluídos os domicílios e moradores em domicílios
com rendimento mensal domiciliar per capita oriundo somente de benefícios.
A Regional Bairro Novo apresentou 497 domicílios em situações
de extrema pobreza, com uma população residente de 1.503 habitantes.
O número de domicílios corresponde a 8,45% do total dos domicílios em
extrema pobreza do Município.

Domicílios particulares permanentes e população
residente com rendimento nominal mensal domiciliar per
capita de até 70 reais - 2010

número de Domicílios particulares permanentes, com
rendimento nominal mensal domiciliar per capita de até
70 reais - 2010

Bairros

Sítio Cercado
Umbará
Ganchinho
Regional Bairro
Novo

População residente em
Domicílios particulares
domicílios particulares
permanentes, com
permanentes, com
rendimento nominal mensal
rendimento nominal mensal
domiciliar per capita de até
domiciliar per capita de até
70 reais (1)
70 reais(1)
353
1.040
87
268
57
195
497

1.503

Fonte: IBGE, Resultados Preliminares do Universo do Censo Demográfico 2010.
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração

A análise dos dados por bairro, mostra que no bairro Sítio Cercado
existem 353 domicílios em situação de extrema pobreza, correspondente
a 71% do totalizado na Regional.

Distribuição dos Domicílios particulares permanentes,
com rendimento nominal mensal domiciliar per capita de
até 70 reais - 2010

Fonte: IBGE, Resultados Preliminares do Universo do Censo Demográfico 2010

Fonte: IBGE, Resultados Preliminares do Universo do Censo Demográfico 2010

Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração

Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Diagnóstico Socioeconômico

Independência

Rural
Infraestrutura

Barreiras Físicas
Diferenças
Sociais e Culturais

Vulnerabilidade
Social
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Segundo o levantamento perceptivo realizado na Administração Regional do Bairro Novo,
a caracterização social e econômica da regional está bastante relacionada a sua localização e
forma de ocupação. Se por um lado a distância da porção central do município contribuiu para o
desenvolvimento de eixos comerciais e consequente independência econômica, a existência de
áreas de urbanização ainda não consolidadas propiciou a expansão demográfica do município
em sua direção.
Com relação à independência econômica, a observação foi realizada quando apreciada
toda a extensão da regional, sem a distinção dos bairros que a compõem. Quando analisados
os bairros Umbará e Ganchinho em separado, a análise foi diferente. O bairro Umbará foi identificado como um bairro historicamente rural e com recente mudança no padrão de ocupação
e aumento populacional. Entretanto, segundo foi levantado, a ocupação recente não foi planejada, portanto o bairro carece de implantação de equipamentos sociais e de melhorias na
infraestrutura urbana. Já a região ocupada no Ganchinho foi caracterizada como uma área de
baixa densidade populacional, extensos maciços florestais e de presença industrial (olarias e
frigoríficos).
Logo, a independência econômica relatada diz respeito à região ocupada pelo bairro Sitio
Cercado. Essa área foi caracterizada pelo grande adensamento populacional, pela existência de
eixos comerciais significativos e pela presença de equipamentos sociais de referência, como o
restaurante popular, o clube da gente e a unidade de saúde 24 horas.
Com relação às divergências relatadas, os participantes citaram ainda as barreiras físicas que dificultam o acesso da população residente no Umbará e no Ganchinho aos serviços
ofertados no Sítio Cercado, como o Contorno Leste e a ferrovia. Segundo foi proposto, o ideal seria que aqueles bairros fossem urbanizados à semelhança deste, com o traçado urbano regular
e a oferta satisfatória de equipamentos.
Além da diversidade espacial e econômica, as equipes mencionaram a falta de integração entre a população residente na regional, devido às diferenças sociais e culturais. A justificativa, conforme relatado, seria o recente crescimento populacional e a atração de pessoas de
origens e modos de vida diversos.
Essa divergência social, somada à distância da regional e a concentração de equipamentos de lazer e de cultura na região central, contribui também para a falta de identificação da
população com o município. De acordo com o que foi levantado, muitos habitantes da regional
não se sentem parte da Curitiba presente nos meios de comunicação. Uma proposta sugerida
seria a descentralização de equipamentos e eventos culturais, a exemplo das apresentações do
bloco de carnaval “Garibaldis e Sacis”, que ocorrem na regional no início do ano.
Outro ponto negativo levantado foi a quantidade significativa de áreas de ocupação irregular, com concentração de famílias em vulnerabilidade social, carentes das condições mínimas
de habitabilidade (com destaque para a falta de esgotamento sanitário) e onde também estão
concentrados outros problemas sociais como tráfico de drogas, prostituição e violência.

Expansão
Demográfica
Olarias

Frigoríficos

Adensamento
Populacional
Equipamentos

Identidade
Problemas
Sociais

Destaques econômicos:
- Olarias;
- Frigoríficos;
- Eixos comerciais e de
serviços:
Rua Izaac Ferreira
da Cruz;
Rua São José;
Rua Nicola Pelanda;
Rua Eduardo Pinto
da Rocha;
Estrada do Ganchinho.
Pontos de vulnerabilidade social
e insegurança:
- Vila Tripa/Unidos do Umbará;
- Xapinhal;
- 23 de agosto;
- Jandaia;
- Cristo Rei;
- Coqueiros;
- Calixto.
Equipamentos de referência:
- Restaurante popular;
- Clube da gente;
- Unidade de saúde 24 horas;
- Parque Lago Azul;
- Academias ao ar livre
- CEASA (plantação de hortaliças).

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Mapa Socioeconômico
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Hidrografia

Bacias hidrográficas

MAPA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - regional bairro novo

Compõem a Regional Bairro Novo a Bacia do Rio Iguaçu, abrangendo 68% da sua área territorial, e a Bacia do Ribeirão dos Padilhas,
abrangendo os outros 32%.

mapa das bacias hidrográficas e da divisão territorial das
regionais de curitiba.
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Geologia e Altimetria

Formação geológica

MAPA DE ALTIMETRIA - regional bairro novo

A Regional Bairro Novo é composta por três formações geológicas: sedimentos inconsolidados; migmáticos, gnaisses e quartzitos; e por argilitos, arcósios, arenitos e conglomerados. Esta última, conhecida como Formação Guabirotuba, compreende 43,5% da
área da regional.
Os sedimentos da Formação Guabirotuba ocorrem em vastas áreas no Município
de Curitiba e naqueles que o cercam. Estes sedimentos são expansivos e retrativos, com
alta sucetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa em encosta, que trazem grandes riscos às comunidades assentadas nessas áreas, com prejuízos materiais e
também sérios danos ao meio ambiente (Características Geológico-Geotécnicas na Formação Guabirotuba. Curitiba : MINEROPAR, 2011).

mapa da formação geológica e da divisão
territorial das regionais de curitiba.
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Zoneamento

ZONEAMENTO
O zoneamento predominante nesta regional é a ZR-OC com
13.746.534 m² - 31% da área total, sendo que a maior parte desta zona
está no Umbará - 11.392.689 m². Em seguida vem a APA-IGUAÇU com
12.844.216 m² - 29% da área da regional, distribuídos entre o Ganchinho e Umbará - o Sítio Cercado não é atingido pela APA. O SEHIS ocupa a
terçeira maior área, com 9.190.901 m² - 20% da área total. A maior parte
deste setor está no Sítio Cercado - 8.010.957 m².

Total das Áreas Ocupadas pelas Zonas e Setores da
Regional Bairro Novo

Fonte: IPPUC - Setor de Informação / Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Setor de Informação / Monitoração

PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DAS Zonas e Setores da Regional
Bairro Novo

Fonte: IPPUC - Setor de Informação / Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Setor de Informação / Monitoração
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Zoneamento

ZONEAMENTO
A Regional Bairro Novo engloba os bairros Ganchinho, Sítio Cercado e
Umbará. Estes bairros apresentam oito tipos de zonas ou setores. O Sítio Cercado está composto pelos ZR1, ZR-2, SEHIS e SE-LE. O Umbará é atingindo pela
APA-IGUAÇÚ, SC-U, ZS-2, ZR-OC e a ZR-U. O Ganchinho por sua vez, além da
APA-IGUAÇÚ, possui também a ZR-OC, ZR-2 e o SEHIS. Cada um destes setores
e zonas possui diferentes características de ocupação e uso do solo, que são
descritas a seguir.
ZR-2 (Zona Residencial 2): São zonas residenciais de baixa densidade - até 80
habitações por hectare - com coeficiente de ocupação igual a uma vez a área
do lote e taxa de ocupação máxima de 50%. O número máximo de pavimentos
permitido é dois - térreo e primeiro andar - e o recuo em relação ao alinhamento
predial é de cinco metros. São permitidas habitações unifamiliares - até três
por lote - habitações unifamiliares em série, habitações coletivas, habitações
institucionais, comércio e serviço vicinal 1 e 2 e indústria tipo 1, desde que
tenham porte máximo de 100 m².
ZR-OC (Zona Residencial de Ocupação Controlada): Nestas zonas existe grande
concentração de áreas verdes. Os parâmetros de ocupação são mais restritos,
o coeficiente de ocupação é reduzido a 0,4 vezes a área do lote, a taxa máxima
de ocupação é de 30%, a altura máxima permitida é de dois pavimentos e o recuo obrigatório é de cinco metros. São permitidas as habitações unifamiliares,
habitações unifamiliares em série, habitação transitória 1, habitações institucionais, e usos comunitários. O comércio e serviço vicinal e a indústria tipo 1
também são permitidos desde que tenham porte máximo de 100 m².
ZR-U (Zona Residencial Umbará): Está localizada na área norte daquele bairro
e possui parâmetros de ocupação semelhantes aos da ZR-2 com taxa de ocupação 1, taxa de ocupação de 50%, altura máxima de dois pavimentos e recuo
obrigatório de cinco metros. A densidade máxima permitida é de 80 habitações
por hectare. São permitidas habitações unifamiliares, habitações unifamiliares
em série, habitações institucionais, e uso comunitário 1. O comércio e serviço
pode ser vicinal, de bairro ou setorial e a indústria tipo 1, para todos o porte
máximo permitido é de 100 m².

SE-LE (Setor Especial Linhão do Emprego): foi criado em consequencia do programa de
mesmo nome, que visava a geração de renda para a população na sua área de abrangência. Os parâmetros de ocupação são coeficiente de ocupação igual a uma vez a área
do lote e a taxa de ocupação máxima é de 50%. Neste setor são permitidos o comércio
e serviço vicinal, de bairro e setorial, indústria tipo 1 sendo que em algumas vias, atendendo aos objetivos do programa o porte é proporcional a coeficiente de ocupação do
terreno.
APA-IGUAÇÚ: A Área de Proteção Ambiental do Rio Iguaçu foi criada em 1991. Regida
pelo Decreto 192/00 tem como objetivos o controle das cheias do Rio Iguaçu, restringir
a conurbação urbana, recuperação e conservação da qualidade da água na porção da
bacia do Rio Iguaçu que fica dentro de Curitiba bem como a preservação da biodiversidade. Caracterizada pela baixa e baixíssima densidade habitacional. A APA-IGUAÇU
possui 4.203,08 hectares e abrange a porção leste/sul da cidade indo do Cajuru até o
encontro do Rio Barigui com o Rio Iguaçu na Caximba. Além de conter o Parque Iguaçu,
está dividida em setores de alta e média restrição de uso, setor de uso esportivo, setor
de transição e setor de serviços que têm em comum – com exceção do setor de transição que permite lotes de 360 m² - a exigência de lotes com no mínimo 5000 m² de área
e altura máxima de dois pavimentos. É permitido, além do uso habitacional, o desenvolvimento de atividades comerciais, institucionais e de serviços, desde que atendidas
certas exigências, como não geração de efluentes e em alguns casos a apresentação
de Relatório Ambiental Prévio (RAP). Também são permitidas algumas atividades rurais
como a piscicultura e agricultura. A APA IGUAÇU possui várias invasões, sendo que as
maiores concentram-se nos bairros Cajuru e Uberaba.
SEHIS (Setor Especial de Interesse Habitacional): São áreas destinadas a implantação
de habitação de interesse social. O coeficiente de ocupação é um e a taxa de ocupação
50%. O recuo obrigatório em relação ao alinhamento predial é um pouco menor, igual
a três metros. Neste setor é permitida a habitação unifamiliar, habitação institucional
e usos comunitários. O comércio e serviços podem ser vicinais, de bairro ou setoriais,
ainda é permitida a indústria tipo 1 todos com porte máximo de 100 m2.

ZS-2 (Zona de Serviço 2): Na Zona de Serviço a habitação unifamiliar é tolerada, são permitidos a habitação transitória 2 e 3, comércio e serviço vicinal, de
bairro, setorial e geral, comércio e serviço específico 1 e 2, indústria tipo 1 e 2 e
usos comunitários 2 - culto religioso. O coeficiente de aproveitamento é de uma
vez a área do lote, a taxa de ocupação 50%, altura máxima de dois pavimentos.
O recuo obrigatório aumenta para 10 metros.
SC-UM (Setor Comercial do Umbará): Neste setor também é tolerada a habitação unifamiliar, os usos permitidos são para habitação coletiva, habitação
institucional, habitação transitória 1 e 2, comércio e serviço vicinal de bairro e
setorial, usos comunitários e a indústria tipo 1 - desde que o porte desta seja
de 100 m² no máximo.
Residencial Santa Mônica - Síto Cercado
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Áreas Verdes

meio ambiente - áreas verdes

ÁREA VERDE POR HABITANTE - REGIONAIS - (m²/HAB)

A Regional Bairro Novo é a segunda regional com maior proporção
de área verde por habitante do município. A média de área verde por habitante de 100,28 m² é quase duas vezes maior que a média de Curitiba.
Com 14.584.052 m², esta regional contribui com 14% do total de
áreas verdes da cidade. Os bairros Umbará e Ganchinho são os responsáveis pela maior parte destas áreas, com 474,77 m² e 450,25 m² por
habitante respectivamente. Já no Sítio Cercado, o mais populoso dos três,
esta área cai para 5,70 m² por habitante, o segundo pior valor constatado
nos bairros do Município, atrás apenas do Centro que tem 5,24 m² por
habitante.
Os bairros do Umbará e do Ganchinho faziam parte da antiga zona
rural da cidade e ainda não foram completamente loteados. A grande
quantidade de maciços florestais existentes em terrenos particulares
nestes dois bairros, em conjunto com uma densidade populacional ainda
baixa, contribui para a grande proporção de área verde por habitante.
No Sítio Cercado isto já não ocorre, sendo o bairro completamente
loteado e com uma grande densidade populacional, que resulta em um
reduzido índice de área verde por habitante.
ÁREA VERDE POR HABITANTE NOS BAIRROS DA REGIONAL
BAIRRO NOVO (M²/HAB)

Fonte: SMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Áreas Verdes 2010)
Elaboração: IPPUC - Monitoração
Nota: A extensão de áreas verdes foi computada através de imagens geradas por um satélite GeoEye,
com resolução espacial de 50 centímetros, e corresponde à área de projeção das copadas arbóreas.

Fonte: SMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Áreas Verdes 2010)
Elaboração: IPPUC - Monitoração
Nota: A extensão de áreas verdes foi computada através de imagens geradas por um satélite GeoEye,
com resolução espacial de 50 centímetros, e corresponde à área de projeção das copadas arbóreas.
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Áreas Verdes Públicas

meio ambiente - áreas verdes PÚBLICAS
Quando analisadas as áreas verdes de domínio público, a situação é diferente. Com 0,44 m² de área verde pública por habitante, a Regional Bairro Novo é a pior situação constatada no município. A Regional
Bairro Novo contribui com cerca de 1% do total de áreas verdes públicas
de Curitiba, conforme mostra o segundo gráfico abaixo.

ÁREA VERDE PÚBLICA POR HABITANTE NOS BAIRROS DA
REGIONAL BAIRRO NOVO (m²/hab)

ÁREA VERDE PÚBLICA POR HABITANTE - REGIONAIS - (m²/hab)

Fonte: SMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Áreas Verdes 2010)
IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Monitoração

Nota: Para o cálculo das áreas verdes públicas, foram cruzadas as informações de áreas verdes (área
das copadas arbóreas computadas através de imagem de satélite - GeoEye) com as de equipamentos
urbanos relacionados ao meio ambiente (parques, praças, jardinetes, eixos de animação, bosques, jardins ambientais, largos e núcleos ambientais)

Fonte: SMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Áreas Verdes 2010)
IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Monitoração

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DA REGIONAL BAIRRO NOVO
NAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS DA CIDADE

O Sítio Cercado, com 30.486 m² de áreas verdes públicas e uma
população de 115.525 habitantes, possui uma proporção de 0,26 m² de
áreas verdes públicas por habitante. O bairro Umbará, com uma população bastante inferior (18.730 habitantes), possui apenas 283 m² de áreas verdes públicas, o que implica em uma proporção bastante reduzida:
0,02 m²/hab. Devido à presença do único parque da regional dentro dos
seus limites, o Ganchinho possui a proporção de áreas verdes públicas
por habitante bastante superior aos demais bairros da regional, igual a
2,92 m²/hab.

Fonte: SMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Áreas Verdes 2010)
IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Monitoração

Parque Lago Azul - Bairro Ganchinho
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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Meio Ambiente - Equipamentos e Qualidade das Águas

ÁREAS VERDES - regional Bairro novo - 2013

meio ambiente - EQUIPAMENTOS
A Regional Bairro Novo está atendida por 41 equipamentos relacionados ao meio ambiente, estando 34 destes localizados no bairro Sítio
Cercado. Os bairros Umbará e Ganchinho são servidos por, respectivamente, 4 e 3 equipamentos, entretanto o bairro Ganchinho abriga o único
parque da Regional: Parque Lago Azul.

EQUIPAMENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE por Bairro e
por Tipo - regional BAIRRO NOVO - 2013
Bairros

Ganchinho

Sítio Cercado

Umbará

Bosque de
Preservação

-

-

-

Bosques

-

1

-

Eixos de
Animação

-

3

-

Jardinetes

-

5

2

Jardim
Ambiental

-

-

-

Largos

-

-

-

Núcleos
Ambientais

-

-

-

Parques

1

-

-

Praças

2

25

2

RPPNM¹

-

-

-

Total de Áreas

3

34

4

Fonte: SMMA/Parques e Praças, 2013.
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados / Monitoração
Nota: RPPNM - Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal

meio ambiente - qualidade das águas
Segundo o Relatório da Qualidade das Águas do Instituto Ambiental do Paraná, a Regional Bairro Novo possui o lago mais poluído do município, com índice de poluição igual a 4,6 ou classe de qualidade da água
muito poluída. O lago dá nome ao único parque da Regional e nele está
localizado.

Qualidade da água dos Lagos dos Parques e Bosques da
regional bairro novo - média 2005 a 2008 e 2009 a 2012
ÍNDICE

RESERVATÓRIO

média 2005 a
2008

média 2009 a
2012

Lago Azul

4,6

4,6

Fonte: Instituto Ambiental do Paraná - IAP
Elaboração: IPPUC - Monitoração
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Características dos Domicílios

SANEAMENTO BÁSICO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Com 98,98% de domicílios ligados à rede de água, a Regional Bairro Novo apresenta um resultado superior à média da cidade (99,08%). O
bairro com maior percentual de domicílios atendidos é o Sítio Cercado.
Os outros dois bairros, Ganchinho e Umbará, têm o mesmo percentual de
atendimento, 95,93%.

PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES
ATENDIDOS POR REDE DE ÁGUA - REGIONAL BAIRRO NOVO

REDE DE ESGOTO

No que se refere à rede de esgoto pode-se verificar que a Regional
apresenta um resultado inferior à média da cidade. O baixo percentual
de domicílios atendidos é decorrente da situação do bairro Umbará, que
tem apenas 49,09% de domicílios atendidos - um dos cinco piores resultados registrados em toda a cidade. Neste bairro, dos 50,95% domicílios
restantes, 34,37% possuem fossa séptica e 16,53% se utilizam de outros
meios de lançamento de seus efluentes.

PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES
ATENDIDOS POR REDE DE esgoto - REGIONAL BAIRRO NOVO

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010)
Elaboração: IPPUC - Monitoração

COLETA DE LIXO

A coleta de lixo na regional atinge mais de 99% dos domicílios
em todos os bairros. A Regional Bairro Novo apresenta um percentual de
atendimento por este serviço bem superior à média da cidade. Dos 5.522
domicílios particulares permanentes, apenas 36 (0,65%) não são atendidos por serviço de coleta de lixo.

PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES
ATENDIDOS POR COLETA DE LIXO - REGIONAL BAIRRO NOVO

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010)
Elaboração: IPPUC - Monitoração

Ainda do ponto de vista ambiental, cabe atentar para a localização
na regional de uma estação de tratamento de esgoto, com capacidade de
tratamento de 440 litros por segundo.

Estação de Tratamento de Esgoto de Grande Porte da
SANEPAR na regional bairro novo, 2008
Estações de
Tratamento de
Esgoto
Padilhas Sul

Capacidade de Tratamento
(litros/s)
Total
440

%
Utilizada
Utilizado
160

36,36

Bairro

Área de Atendimento

Ganchinho

Bacia do Ribeirão dos
Padilhas e Parte do
Iguaçu

Fonte: Sanepar
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados / Monitoração

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010)
Elaboração: IPPUC - Monitoração
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Características dos Domicílios

condições do entorno dos domicílios
iluminação pública

domicílios com entorno provido de acessibilidade, por
bairros da regional e curitiba - 2010

A Regional Bairro Novo alcançou o índice de 85,47% de domicílios
com presença de iluminação pública no entorno, esse valor é influenciado principalmente pelo bairro Sítio Cercado, o qual possui a maior quantidade de domicílios.
O Sítio Cercado superou a média municipal (92,09%) ao atingir
94,55% dos domicílios providos de iluminação pública, enquanto, os bairros Ganchinho e Umbará ficaram em patamares inferiores, alcançando
48,40% e 49,13%, respectivamente.
Uma possível justificativa é o maior adensamento populacional encontrado no Sítio Cercado, comparativamente ao Ganchinho e Umbará.

domicílios com entorno provido de iluminação pública,
por bairros da regional e curitiba - 2010
Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010)
Elaboração: IPPUC - Monitoração

microdrenagem

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010)
Elaboração: IPPUC - Monitoração

acessibilidade

A Regional Bairro Novo obteve um percentual referente à presença de bueiros/boca-de-lobo superior ao encontrado em Curitiba, porém,
em relação ao meio-fio/guia o valor foi apenas 2% inferior ao do município. Este desempenho deve-se fundamentalmente ao Sítio Cercado, pois,
além de alcançar percentuais superiores aos de Curitiba em ambas as
variáveis, também possui a maior quantidade de domicílio, desta maneira, elevando sensivelmente a média Regional.
Tanto o Umbará como Ganchinho ficaram com percetuais próximos
ou inferiores à metade da média Regional. Desta forma, demonstrando
a menor oferta de infraestrutura relativa à microdrenagem na área em
questão.

domicílios com entorno provido de microdrenagem, por
bairros da regional e curitiba - 2010

A presença de calçadas e rampas para cadeirantes no entorno dos
domícilios do Umbará e Ganchinho demonstram-se em patamares inferiores quando comparados aos valores de Curitiba e da Regional Bairro
Novo. Contrapondo-se à esse quadro, o Sítio Cercado possui 62,38% de
domocílios com o entorno provido de calçadas e 9,86% com rampas para
cadeirantes, portanto, são os valores da Regional mais próximos aos de
Curitiba (64,31% e 12,09%, respectivamente).
Observa-se que o quadro apresentado quanto à infraestrutura relacionada à acessibilidade, assemelha-se ao encontrado na iluminação
pública.

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010)
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Elaboração: IPPUC - Monitoração
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Características dos Domicílios

condições do entorno dos domicílios
condições insalubres

REDE DE COLETA DE ESGOTO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - REGIONAL BAIRRO NOVO - 2013

A Regional Bairro Novo, assim, como os bairros Sítio Cercado e
Umbará, apresentaram valores relacionados à presença de lixo acumulado nos logradouros e de esgoto a céu aberto consideravelmente inferiores aos do município.
Apenas o Ganchinho obteve um padrão diferente do relatado acima, quando observado a presença de lixo acumulado nos logradouros
o valor do bairro foi levemente inferior ao de Curitiba, por outro lado, a
presença de esgoto a céu aberto superou mais que o dobro do cenário
municipal.
Nota-se que apenas no presente item, condições insalubres, o
padrão das condições do entorno dos domícilios difere-se ao encontrado nos itens anteirores (iluminação pública, acessibilidade e microdrenagem), apenas no item condições insalubres o cenário da Regional foi
mais favorável do que o municipal.

domicílios com entorno provido de condições insalubres,
por bairros da regional e curitiba - 2010

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010)
Elaboração: IPPUC - Monitoração
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Diagnóstico Urbanístico e Ambiental

Pontos Positivos:

Recursos
Naturais
Pressão por
Ocupação

Extração
de Argila

Saneamento
Básico
Hortas
Urbanas

Estação de
Tratamento de Esgoto
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Do ponto de vista ambiental, a Regional Bairro Novo foi caracterizada positivamente pela
presença abundante de recursos naturais. No entanto, vários alertas foram levantados quanto a
impactos negativos que estes vem sofrendo devido a atividades predatórias e a usos incompatíveis com áreas de proteção ambiental.
Conforme mencionado, a região vem sofrendo pressão por ocupação, o que coloca em
risco as áreas verdes não pertencentes ao domínio público. Quando isso ocorre de forma irregular e a infraestrutura urbana não acompanha as ocupações, há depejo de esgotamento
sanitário e de resíduos sólidos sobre os recursos hídricos e outras áreas impróprias. Ainda, um
apontamento recorrente no levantamento perceptivo foi a quantidade significativa de resíduos
da construção civil que são depositados de forma irregular sobre áreas não destinadas para
este fim.
Outra atividade levantada com impactos significativos sobre o meio ambiente foi o desmatamento dos remanescentes vegetais para extração de argila. De acordo com o que foi levantado, essa prática, somada às ocupações irregulares, além de diminuir os maciços vegetais da
regional, tem contribuído para a erosão do solo.
Também levantado como alerta e como um diagnóstico negativo, as áreas de alta densidade ocupacional, ainda que contem com outras formas de equipamentos, carecem de arborização e maciços vegetais. Como exemplo, o bairro Sitio Cercado foi descrito como um bairro
bastante árido.
Não somente as áreas de ocupação foram levantadas como carentes de saneamento
básico. De acordo com o observado na regional, toda a área pode ser considerada com déficit
nesse sentido, principalmente no que diz respeito às ligações domiciliares de rede de esgoto.
Inclusive, o Parque do Lago Azul, visto como um ponto positivo como equipamento de lazer, foi
apontado negativamente devido às péssimas condições ambientais do lençol freático que abastece o lago.
Como sugestão, a regional lembrou o exemplo de êxito das hortas urbanas, locadas às
margens dos rios, que ajudam a inibir novas ocupações, recuperam paisagisticamente o espaço
e ainda servem ao abastecimento local.
Com relação à paisagem urbana construída, foram identificados pontos na regional onde
há uma maior concentrações de edifícios e outros espaços construídos com pichações. Através
do cruzamento das informações ambientais com as socioeconômicas, foi possível constatar que
grande parte desses espaços estão localizados justamente nos eixos comerciais de destaque.
Como exemplo, o entorno do Terminal do Sítio Cercado foi destacado pela poluição visual, sonora e pela quantidade significativa de cachorros de rua, outro problema recorrente na regional.
Outro destaque assinalado no mapa de caracterização ambiental foi a Estação de Tratamento de Esgoto Padilha-Sul. Esta foi assinalada sobre dois pontos de vista: o positivo, no que
diz respeito ao tratamento das águas antes do seu despejo sobre o Rio Iguaçu; e o negativo pelo
mau cheiro que causa ao entorno.

Atividades
Predatórias

Poluição Hídrica
Resíduos
Construção Civíl

Árido
Parque
Lago Azul

Poluição
Visual e Sonora

Áreas Verdes (parques e
praças);
Hortas Urbanas;
Parque Lago Azul (equipamento de lazer);
Vila Tecnológica;
Estação de Tratamento de
Esgoto.

Pontos Negativos:

Ocupações Irregulares;
Extração de Argila;
Erosão;
Parque Lago Azul (condições
ambientais da água);
Deposição inadequada de
resíduos sólidos (destaque para o
Riberirão dos Padilhas);
Deposição inadequada de
resíduos da construção civíl;
Falta de saneamento básico
(principalmente ligação domiciliar
de esgoto, com destaque para a
Vila Calixto);
Pichações;
Ocupações Urbanas sobre Áreas de Proteção Ambiental
(APA);
Estação de Tratamento de
esgoto (mau cheiro);
Poluição visual e sonora.
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Transporte Público

TRANSPORTE PÚBLICO
A Regional Bairro Novo é atendida por apenas um terminal de ônibus: o Terminal Sítio Cercado. Neste terminal estão presentes duas linhas
expressas, duas linhas diretas, e mais 12 linhas de alimentadores. Entretanto, os bairros Umbará e o Ganchinho, que ainda preservam características do tempo em que faziam parte da área rural da cidade, são servidos
apenas por linhas de alimentadores.
Terminal Sítio Cercado - Linhas que fazem integração com
outros terminais
Linhas

Terminais
Linhas Expressas:

       Circular Sul (sentido horário e antihorário),

Boqueirão, Pinheirinho, Capão Raso,
Portão, Hauer e Carmo

       S.Cercado/C.Raso;

Pinheirinho, Capão Raso

- Linhas Diretas (Ligeirinhos):
       Sítio Cercado (sentido horário e anti- Pinheirinho, Capão Raso, Guadalupe,
horário);
Carmo, Boqueirão
- Linhas Alimentadores:
       Pinheirinho/Zoológico,

Pinhieirinho

       Trabalhador,

Boqueirão, Fazendinha

       Portão/S. Cercado,

Portão, Capão Raso, Pinheirinho

       Parigot de Souza,

Boqueirão

       Gramados,

Capão Raso

       Boqueirão/Kraft,

Boqueirão

       Sta. Joana.

Pinheirinho

Fonte: URBS - Sítio virtual, consulta em Novembro de 2013.
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013

Atualmente pouco mais de 91% da população da Regional Bairro
Novo mora a uma distância de 250 metros de uma linha de ônibus. O
Sítio Cercado é o que tem o maior percentual de atendimento, com 97%.
O Umbará e o Ganchinho tem percentuais menores, 39% e 66% respectivamente.
REGIONAL BAIRRO NOVO
População

População morando a até
250 m das linhas de ônibus

Percentual

Ganchinho

11.178

7.350

65,75

Sítio Cercado

115.525

111.861

96,83

Umbará

18.730

7.350

39,24

145.433

126.561

87,02

Bairro

Total

Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013
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tRANSPORTE PÚBLICO POR LINHAS DE TRANSPORTE, TERMINAIS E ESTAÇÕES TUBO E POR ÁREA DE
ABRANGÊNCIA (250 metros) - regional bairro novo
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Pavimentação

SISTEMA VIÁRIO POR TIPO DE PAVIMENTAÇÃO - REGIONAL BAIRRO NOVO - 2013

PAVIMENTAÇÃO
A Regional Bairro Novo possui pouco mais de 346 km de vias.
Destas, 76% são pavimentadas com anti-pó, 10% possuem pavimentação
asfáltica e 14% são pavimentadas com saibro. Existe ainda uma pequena
extensão pavimentada com concreto, que cobre apenas 1% das vias da
Regional.

Extensão das vias POR TIPO DE PAVIMENTAÇÃO - REGIONAL
BAIRRO NOVO - 2013
TIPO DE PAVIMENTO

EXTENSÃO (m)

PERCENTUAL

Asfalto

34.577

10%

Pavimentação Alternativa

261.597

76%

2244

1%

Blocos de Concreto

0

0%

Calçadão

0

0%

Paralelepípedo

0

0%

Pedra Irregular

0

0%

47.942

14%

346.360

100%

Concreto

Saibro
TOTAL
Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Monitoração

PERCENTUAL DA EXTENSÃO das vias pavimentadas POR TIPO DE
PAVIMENTAÇÃO - REGIONAL BAIRRO NOVO - 2013

Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Monitoração
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PAVIMENTAÇÃO
Os ônibus nesta regional circulam principalmente por vias com pavimentação alternativa, como o anti-pó (ou TSB - Tratamento Superficial
Betuminoso). As vias com pavimentação em asfalto ou concreto, que seriam mais adequados à circulação do transporte público, correspondem
a 45% das vias por onde este trafega.		

PERCENTUAL DA EXTENSÃO das vias pavimentadas com
asfalto e anti-pó por regional

TIPO DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS ONDE CIRCULAM OS ÔNIBUS NA
REGIONAL BAIRRO NOVO
TIPO DE PAVIMENTO

EXTENSÃO (m)

PERCENTUAL

Asfalto

33.965

43%

Concreto

1.843

2%

Paralelepípedo

0

0%

Outros

42.745

54%

Total

78.553

100%

Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013

Em comparação com as demais regionais, o Bairro Novo é a segunda com maior extensão de vias pavimentadas com saibro, atrás apenas das regionais Pinheirinho. A regional também é a que possui a menor
extensão de vias pavimentadas com asfalto.

Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Monitoração

PERCENTUAL DA EXTENSÃO das vias pavimentadas com saibro
por Regional
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Fonte: IPPUC - Geoprocessamento

Pavimentação - Bairro Umbará

Elaboração: IPPUC - Monitoração

Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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Ciclovias e Ferrovias

sistema cicloviário de curitiba

ferrovias - curitiba
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Diagnóstico Mobilidade e Infraestrutura Urbana

Acesso
Sinalização
Viária

Barreiras
Insegurança

Congestionamento

Terminal

Integração

No que diz respeito à mobilidade e à infraestrutura urbana, o Bairro Novo foi caracterizado
pela dificuldade de acesso que tem em relação às porções centrais, a outras regionais e à região
metropolitana. Outro aspecto que reflete as dificuldades da regional é a falta de pavimentação
e o estado de conservação de vias localizadas em áreas historicamente rurais (Umbará) e onde
está ocorrendo a implantação de empreendimentos residenciais ou de ocupações irregulares.
Ainda no que diz respeito à pavimentação, o bairro Sitio Cercado, quando comparado aos
demais, foi descrito como menos deficitário, no entanto, com carência de sinalização viária para
orientação do tráfego.
Conforme mencionado na dimensão socioeconômica, duas barreiras físicas da regional
dificultam o deslocamento de pessoas em seu interior: a ferrovia e o contorno leste. Com relação
à este, ainda foram levantados os cruzamentos perigosos (como exemplo, a rotatória localizada
na Rua Antonio Augusto de Brito) e as dificuldades de acesso das vias transversais ou marginais.
Outra via caracterizada como insegura ao trânsito foi a Rua Tijucas do Sul, devido aos diversos cruzamentos perigosos. A Rua Ourizona, apesar de não ter sido relacionada diretamente
à insegurança, foi caracterizada segundo a falta de ciclovias e de calçadas, repercutindo diretamente na dificuldade de deslocamento pelos pedestres e ciclistas.
Com relação à fluidez do trânsito, as vias definidas como congestionadas foram, em geral, aquelas destacadas devido a atividade comercial, como a Rua São José e a Izaac Ferreira da
Cruz. Essa última, entretanto, foi destacada positivamente devido à integração que faz com as
regionais Pinheirinho e Boqueirão.
O terminal do Sítio Cercado foi identificado pela demanda acima da capacidade de atendimento. Com relação a este problema e reconhecidas as diversas porções ao sul do município com dificuldades de acesso, sugeriu-se a implantação de um novo terminal de transporte.
Também relacionado ao transporte coletivo, foram identificadas porções da regional com pouco
acesso a este, com destaque para o Sambaqui e Angelo Gai, onde há a necessidade da implantação de mais linhas de transporte.
Como ponto positivo foram destacados justamente os locais que passaram recentemente por um processo de revitalização e estão adequadas à acessibilidade, como a Rua Eduardo
Pinto da Rocha, e o parque do Lago Azul, devido às ciclovias e pistas de caminhada. As propostas para a regional relacionada à mobilidade também convergiram para a pavimentação e revitalização de algumas vias, com destaque para a Estrada do Ganchinho.
Ainda objetivando a melhoria dos deslocamentos e, mais precisamente, a integração de
determinadas porções da regional, foram propostas travessias ao longo da via férrea, a ligação
do Umbará com o Ganchinho através de viaduto e a criação e abertura de vias.

Sugestões para a regional:

Implantação de novo terminal de transporte;
Travessias ao longo da via férrea;
Revitalização de vias (destaque para a Estrada do Ganchinho);
Ligação do Umbará com o Ganchinho através de viaduto;
Criação de um calçadão (em uma rua comercial).
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Pontos positivos:

Pavimentação

Cruzamentos

Ciclovias
Calçadas

Transporte
Coletivo

Revitalização

Eduardo Pinto da Rocha: ciclovia,
pavimentação e acessibilidade;
Parque do Lago Azul: ciclovia e
pista para caminhada;
Nova Aurora e Lupionópolis: mobilidade e pista para caminhada;
Izaac Ferreira da Cruz: ligação
com as regionais do Boqueirão e
Pinheirinho;
São José dos Pinhais: transporte
público e acessibilidade;
Nicola Pelanda: Pavimentação.

Pontos negativos:

Integração da regional com outras
porções do município e região metropolitana;
Falta de sinalização viária no bairro Sítio Cercado;
Rua Tijucas do Sul: cruzamentos
perigosos;
Rua Orizona: dificuldade de deslocamento à pé e de bicicleta (falta
de calçadas e ciclovias);
Contorno Leste: dificuldade de
acesso e conflito viário na rotatória próxima à trincheira.
Sambaqui e Novo Horizonte: dificuldade de acesso;
Angelo Gaio: aumento do crescimento demográfico em contraposição à falta de calçadas e à baixa
frequência dos ônibus;
Terminal Sítio Cercado: demanda
acima da capacidade, congestionamentos e falta de estacionamentos no entorno.
Locais com problemas de congestionamento:
Rua São José;
Izaac Ferreira da Cruz;
Pavimentação precária (principalmente no Umbará e no Ganchinho);

Dimensão Mobilidade e Infraestrutura Urbana

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Mapa Mobilidade e Infraestrutura Urbana
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LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Diagnóstico Síntese

Atividades
Predatórias

Recursos
Naturais

RPPNM
Parques

Ocupações
Irregulares
Infraestrutura
Fluidez no trânsito

Acessos

Durante o levantamento síntese foram apontadas as questões
mais pertinentes relacionadas à Regional Bairro Novo e lembrados alguns pontos que não haviam sido citados em momento anterior, porém
foram possíveis de apreensão durante as apresentações temáticas.
Do ponto de vista ambiental, foram destacadas as atividades predatórias, como a extração de argila e o desmatamento de forma indiscriminada para a execução de moradias ou para a ocupação do solo de
forma irregular. Como impactos negativos foram citados a diminuição do
maciço vegetal e o comprometimento de recursos naturais devido ao despejo irregular de resíduos, com destaque para os efluentes sanitários, os
resíduos sólidos e os resíduos da construção civil.
Como forma de minimizar esses impactos, sugeriu-se que fossem
repensadas as medidas de preservação da Área de Preservação Permanente do Iguaçu e de prevenção quanto ao surgimento de novos loteamentos clandestinos. A regional também identificou como necessária a
criação de Reservas Particulares de Patrimônio Natural em áreas verdes
particulares, a revitalização de áreas verdes públicas da regional (bosques, eixos de animação e Parque Lago Azul) e a criação de mais um
parque (Parque Parolin).
Com relação às ocupações irregulares, além da relação com as
condições de vulnerabilidade social, insegurança e ocorrência de atividades ilícitas, foram destacadas as características próprias das ocupações
situadas na regional. Conforme relatado, a porção ao sul vem sendo alvo
de uma pressão por ocupação, e muitas das ocupações mais recentes
são carentes de infra-estrutura urbana, seja no que diz respeito à falta de
saneamento básico ou à falta equipamentos sociais para atendimento da
população ali residente.
Já no que tange a mobilidade urbana, a pouca fluidez do trânsito e os conflitos viários ocorrentes na Rua Izaac Ferreira da Cruz foram
questões recorrentes na discussão, bem como as dificuldades de deslocamento e acesso nas vias transversais ao Contorno Leste (como as ruas
Lupionópolis e Nova Aurora), com especial atenção à rotatória localizada
na Rua Antonio Augusto de Brito. Outra questão reforçada no mapa síntese foi a dificuldade de transpasse das vias nos cruzamentos com a linha
férrea.

RELAÇÃO DO QUE O BAIRRO NOVO PODE OFERECER À CURITIBA

Fonte: Administração Regional do Bairro Novo
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013

RELAÇÃO DO QUE curitiba PODE OFERECER ao bairro novo

Fonte: Administração Regional do Bairro Novo
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013

Imagem das oficinas realizadas na Regional Bairro Novo
Fonte: IPPUC - Setor de Monitoração
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LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Propostas para a Regional do Bairro Novo: 1ª Etapa

PD


Ideia-Força: Implantação de Binários: Isaac e Clevelândia; Lupionópolis e Nova
Aurora.

Detalhamento: Estabelecer o fluxo de veículos em mão única na Rua Isaac Ferreira da Cruz e interligar as Ruas Clevelândia e Victor A. Kendrick, criando outra via para o
fluxo contrário ao da Isaac Ferreira da Cruz.

Justificativa: Melhorar o fluxo de veículos, diminuindo o tempo gasto em congestionamentos melhorando a mobilidade.

Estratégias:
o
Mobilizar a comunidade para conscientizá-los da necessidade de execução da
obra, para que ela seja prevista no plano diretor, e no mínimo abordada em audiência e
consultorias públicas, para que futuramente possa ser executada após todos os procedimentos legais.

2º Proposta (T)


Ideia-Força: Centro de recepção de resíduos da construção civil.

Detalhamento: Local com a presença de caçambas estacionárias onde seriam
depositados os resíduos da construção civil.

Justificativa: Grande quantidade de resíduos depositados em locais impróprios,
causando poluição visual e ambiental com enorme dificuldade de retirada e destinação
final.

Estratégias:
o
Em parceria com a iniciativa privada seria implantada usina de triagem e beneficiamento, com utilização do produto resultante pela própria indústria da construção civil
e/ou nas ruas do município, como tratamento primário.

3º Proposta (T)

Ideia Força: Centro Integrado de Segurança e Fiscalização.


Detalhamento: Verificar e agilizar os serviços.

Justificativa: Centralizar todos os órgãos em uma única operação.

Estratégias:
o
Construção de local adequado;
o
Veículos;
o
Ponto Administrativo;
o
Recursos humanos das várias áreas: Guarda Municipal, Saúde, Meio Ambiente,
Polícia Militar, urbanismo, etc.

saneamento
mobilidade
básico

1º Proposta

Grupo 2:

tratamento
resíduos

segurança

tratamento
resíduos

mobilidade

Grupo 1:
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Ideia Força: Construção de três centros culturais nos bairros Sítio Cercado, Ganchinho e Umbará.

Detalhamento: Construção de um centro cultural no Sítio Cercado, um centro cultural no Ganchinho e um centro cultural no Umbará, contendo: salas de cursos de artes,
cinema, teatro, estúdio, casa da leitura, sala de exposições, espaços para manifestações
de grafite e outras manifestações culturais e área administrativa.

Justificativa: Os bairros possuem um número grande de artistas, no entanto, não
tem um local adequado para que eles possam desenvolver a sua criatividade. Outro ponto
importante da necessidade de descentralização é que a maior parte dos equipamentos
culturais se encontram na região central da cidade.

Estratégias:
o
Através da Parceria Potencial Construtivo;
o
Participação da Comunidade nas audiências públicas e consultas.

REGIONAL BAIRRO NOVO

mobilidade

cultura

4º Proposta (T)

1º Proposta (T)

Ideia-Força: Saneamento Básico.

Detalhamento: Implantação de rede esgoto em 100% da área da regional.

Justificativa: Alto índice de ligações clandestinas e inexistência de redes coletoras em muitas áreas, em especial nas áreas com ocupações irregulares na Administração Regional do Bairro Novo.

Estratégias:
o
Mapeamento integral na Administração Regional Bairro Novo, para levantamento e mensuração do déficit de redes e de ligações clandestinas;
o
Articulação política entre governo municipal, estadual e federal;
o
Captação de recursos para elaboração de projetos e execução dos mesmos.
2º Proposta (T)

Ideia-Força: Acessibilidade

Detalhamento: Revisão das Leis que dispõem sobre calçadas. Ex: decreto
1.066/2006.

Justificativa: Melhorar a acessibilidade tornando as calçadas espaço do cidadão.

Estratégias:
o
Readequação da Lei onde o Município também seria corresponsável;
o
Projetos e parcerias com proprietários para readequação de todas as calçadas existentes.
3º Proposta (T)

Ideia Força: Destinação Adequada de RCC (Resíduos da Construção Civil).

Detalhamento: Implantar áreas de localização estratégica para recebimento
do resíduo da construção civil.

Justificativa: Reduzir poluição ambiental; combater vetores; reaproveitamento
do RCC (resíduos da construção civil); e geração de emprego e renda.

Estratégias:
o
Prospectar recursos junto ao Ministério do Meio Ambiente para a construção
de usina de reciclagem de resíduos da construção civil;
o
Organizar, orientar e conscientizar transportadores e geradores de resíduos
da construção civil quanto à importância da reciclagem destes.

PD

4º Proposta

Ideia Força: Integração do Contorno Leste com o tecido urbano da Regional
Bairro Novo.

Detalhamento: Criar acessos de entrada e saída aos bairros da regional.

Justificativa: Facilitar o acesso e atrair novas empresas para região.

Estratégias:
o
Articulação política junto ao ministério dos transportes e ANTT;
o
Prospecção de recursos para execução das obras;
o
Busca de parcerias com a iniciativa privada.

Levantamento Síntese

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Propostas para a Regional do Bairro Novo
Grupo 4:

4º Proposta (T)

Ideia Força: Reciclagem de Caliça

Detalhamento: Criação recicladora de Caliça.

Justificativa: Excesso de material nas laterais dos rios e em terrenos baldios.

Estratégias:
o
Parcerias privadas e com Organizações Não Governamentais (ONGs).

Nota: OK - Propostas que poderiam ser executadas de imediato. Não há necessidade de buscar investimento externo e nem de alterar a legis-

mobilidade

3º Proposta (OK)

Ideia Força: Binário Lupionópolis/Nova Aurora.

Detalhamento: Criação Binário.

Justificativa: Trânsito intenso e necessidade de melhoria do transporte coletivo.

Estratégias:
o
Apoio SETRAN;
o
Recurso para a sinalização;
o
Planejamento IPPUC.

cultura e
lazer

PD

2º Proposta

Ideia-Força: Implantação do Terminal Ganchinho.

Detalhamento: Implantação do Terminal Ganchinho.

Justificativa: Crescimento populacional; Necessidade de ampliar o acesso
ao transporte coletivo; Necessidade de integração com a Região Metropolitana.

Estratégias:
o
Expansão de linhas (Boqueirão-Ganchinho);
o
Aquisição do local para construção;
o
Recursos do governo federal ou estadual.

PD

1º Proposta

Ideia-Força: Reestruturação da Mobilidade da Regional.

Detalhamento: Binários – Izaac/Clevelândia; Lupianópolis/Nova Aurora.

Justificativa: Crescimento da cidade na região sul.

Estratégias:
o
Curto-prazo: Criação dos binários para desafogar o trânsito da Izaac;
o
Médio-prazo: Terminal de ônibus no Ganchinho interligando inclusive a região
metropolitana;
o
Longo-prazo: Novas vias arteriais interligando o Bairro Novo com o centro e
a região metropolitana, especialmente São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande,
retirando parte do fluxo do Pinheirinho.
2º Proposta (T)

Ideia-Força: Implantação de Centros de Cultura e Lazer.

Detalhamento: Implantação de um espaço para desenvolver atividades esportivas, ações culturais e cursos profissionalizantes, atendendo todas as idades.

Justificativa: Há muita ociosidade entre os jovens, muitos idosos necessitando de atividades, falta de oportunidade a toda comunidade de espaço atividades
culturais e lazer.

Estratégias:
o
Localizar maiores demandas (Osternack, Xapinhal, Umbará);
o
Reunir secretarias parceiras;
o
Designar coordenações e Recursos Humanos;
o
Fortalecer parcerias com a comunidade.

turísmo
gastronomia

PD

1º Proposta

Ideia-Força: Saneamento Básico.

Detalhamento: Implantar Saneamento Básico no Ganchinho e Umbará.

Justificativa: Falta de Saneamento.

Estratégias:
o
Recursos do governo estadual;
o
Parcerias.

saúde

tratamento
resíduos

mobilidade

mobilidade

saneamento
básico

Grupo 3:

3º Proposta (PD)

Ideia Força: Implantação do Eixo Turístico Gastronômico.

Detalhamento:

Justificativa: Fortalecimento da cultura local e geração de empregos.

Estratégias:
o
Incentivos à restaurantes, à piscicultura, e às vinícolas na região do Umbará,
para fortalecer a cultura local e gerar empregos.
4º Proposta (T)

Ideia Força: Implantação de CAPS para dependência química, para transtorno
mental e para atendimento de adultos e adolescentes.

Detalhamento: Criar 3 CAPS para atendimentos específicos para dependência química, transtorno mental e atendimento de adultos e adolescentes.

Justificativa: O atendimento atual é deficitário, não sendo possível captar estes públicos no CAPS Bairro Novo.

Estratégias:
o
Localizar os espaços disponíveis;
o
Cadastrar público;
o
Capacitar e contratar Recursos Humanos;
o
Concurso público para contratação de equipe multidisciplinar.

lação vigente. T - Propostas que demandam um certo tempo, mas não demandam a alteração do Plano Diretor. PD - Propostam que demandam a alteração do Plano Diretor vigente.
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Levantamento Síntese

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Propostas para a Regional do Bairro Novo: 2ª Etapa
Grupo 1:

Grupo 2:

Nota: OK - Propostas que poderiam ser executadas de imediato. Não há necessidade de buscar investimento externo e nem de alterar a legislação vigente. T - Propostas que demandam um certo tempo, mas não demandam a alteração do Plano Diretor. PD - Propostam que demandam a alteração do Plano Diretor vigente.

mobilidade

saúde

3º Proposta (T)

Ideia Força: Implantação de CAPS para dependência química, para transtorno mental e para atendimento de adultos e adolescentes.

Detalhamento: Criar 3 CAPS para atendimentos específicos para dependência química, transtorno mental e atendimento de adultos e adolescentes.

Justificativa: O atendimento atual é deficitário, não sendo possível captar
estes públicos no CAPS Bairro Novo.

Estratégias:
o
Localizar os espaços disponíveis;
o
Cadastrar público;
o
Capacitar e contratar Recursos Humanos;
o
Concurso público para contratação de equipe multidisciplinar.

PD

2º Proposta (T)

Ideia-Força: Centro de recepção de resíduos da construção civil.

Detalhamento: Local com a presença de caçambas estacionárias onde seriam depositados os resíduos da construção civil.

Justificativa: Grande quantidade de resíduos depositados em locais impróprios, causando poluição visual e ambiental com enorme dificuldade de retirada e
destinação final.

Estratégias:
o
Em parceria com a iniciativa privada seria implantada usina de triagem e beneficiamento, com utilização do produto resultante pela própria indústria da construção civil e/ou nas ruas do município, como tratamento primário.

cultura

mobilidade

2º Proposta

Ideia-Força: Mobilidade Urbana

Detalhamento: Implantação de binários, melhoria na acessibilidade, implantação do Terminal do Ganchinho, melhoria nos acessos ao contorno.

Justificativa:

Estratégias:
o
Binários: Izaac/Clevelândia; Nova Aurora/Lupionópolis;
o
Terminal de ônibus no ganchinho e acessibilidade nas calçadas;
o
Acesso ao contorno, implantação de novas vias arteriais ligando o Bairro
Novo à Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais.

PD

1º Proposta

Ideia-Força: Implantação de Binários: Isaac e Clevelândia; Lupionópolis e Nova
Aurora.

Detalhamento: Estabelecer o fluxo de veículos em mão única na Rua Isaac
Ferreira da Cruz e interligar as Ruas Clevelândia e Victor A. Kendrick, criando outra
via para o fluxo contrário ao da Isaac Ferreira da Cruz.

Justificativa: Melhorar o fluxo de veículos, diminuindo o tempo gasto em congestionamentos melhorando a mobilidade.

Estratégias:
o
Mobilizar a comunidade para conscientizá-los da necessidade de execução
da obra, para que ela seja prevista no plano diretor, e no mínimo abordada em audiência e consultorias públicas, para que futuramente possa ser executada após todos
os procedimentos legais.

tratamento
resíduos

saneamento
básico

PD

1º Proposta

Ideia-Força: Saneamento Básico.

Detalhamento: Implantação de rede esgoto em 100% da área da regional.

Justificativa: Alto índice de ligações clandestinas e inexistência de redes
coletoras em muitas áreas, em especial nas áreas com ocupações irregulares na
Administração Regional do Bairro Novo.

Estratégias:
o
Mapeamento integral na Administração Regional Bairro Novo, para levantamento e mensuração do déficit de redes e de ligações clandestinas;
o
Articulação política entre governo municipal, estadual e federal;
o
Captação de recursos para elaboração de projetos e execução dos mesmos.

3º Proposta (OK)

Ideia Força: Construção de três centros culturais nos bairros Sítio Cercado,
Ganchinho e Umbará.

Detalhamento: Construção de um centro cultural no Sítio Cercado, um centro
cultural no Ganchinho e um centro cultural no Umbará, contendo: salas de cursos
de artes, cinema, teatro, estúdio, casa da leitura, sala de exposições, espaços para
manifestações de grafite e outras manifestações culturais e área administrativa.

Justificativa: Os bairros possuem um número grande de artistas, no entanto,
não tem um local adequado para que eles possam desenvolver a sua criatividade.
Outro ponto importante da necessidade de descentralização é que a maior parte dos
equipamentos culturais se encontram na região central da cidade.

Estratégias:
o
Através da Parceria Potencial Construtivo;
o
Participação da Comunidade nas audiências públicas e consultas.

Nota: OK - Propostas que poderiam ser executadas de imediato. Não há necessidade de buscar investimento externo e nem de alterar a legislação vigente. T - Propostas que demandam um certo tempo, mas não demandam a alteração do Plano Diretor. PD - Propostam que demandam a alteração do Plano Diretor vigente.
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LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Propostas para a Regional do Bairro Novo: 3ª Etapa
A partir da segunda etapa de elaboração de propostas e definição
de pioridades, as ideias-força resultantes foram colocadas em votação.
Os participantes puderam escolher como prioridade 1, 2 e 3, as seguintes
ideias:
Ideia-Força: Saneamento Básico;
Ideia-Força: Mobilidade Urbana;
Ideia Força: Implantação de CAPS para dependência química e também um CAPS transtorno mental e CAPS para atendimento adulto e
adolescente;
Ideia-Força: Centro de recepção de resíduos da construção civil;
Ideia Força: Construção de três centros culturais nos bairros Sítio
Cercado, Ganchinho e Umbará.
Como prioridade 1, a proposta que recebeu mais votos foi a relacionada à Mobilidade Urbana (60% dos votos), seguido diretamente pela
proposta relacionada ao Saneamento Básico (40% dos votos). As demais
propostas não tiveram votos.
As propostas mais votadas como prioridade 1 também apareceram
na segunda votação, porém com inversão da mais votada: Saneamento
Básico recebeu 50% votos e Mobilidade Urbana recebeu 45% votos (diferença absoluta de apenas 1 voto). “Centro de recepção de resíduos da
construção civil” recebeu 1 voto e as demais propostas não tiveram votos.
Novas propostas surgiram na votação da 3ª prioridade para a regional. Em primeiro lugar ficaram empatadas as propostas de implantação de um centro de recepção de resíduos da construção civil e de CAPS
para dependência química, transtorno mental e atendimento adulto e
adolescente, com 42% dos votos, seguida da proposta de construção de
três centros culturais, com 16% dos votos.

PROPOSTAS VOTADAS COMO PRIORIDADE 2 PARA A REGIONAL

Fonte: Administração Regional do Bairro Novo
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013

PROPOSTAS VOTADAS COMO PRIORIDADE 3 PARA A REGIONAL

PROPOSTAS VOTADAS COMO PRIORIDADE 1 PARA A REGIONAL

Fonte: Administração Regional do Bairro Novo
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013

Nota: A proposta de criação e binários não foi incluída como uma das propostas a serem votadas, devido
ao entendimento de que ela já estaria contemplada na proposta de Mobilidade Urbana.

Fonte: Administração Regional do Bairro Novo
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013
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Levantamento Técnico x Perceptivo

A independência econômica relatada pela regional, e que é exclusiva à percepção do bairro Sítio Cercado, pode ser confirmada através do gráfico que totaliza
os estabelecimentos econômicos por bairro. Conforme levantamento da Secretaria
Municipal de Finanças, se somados os alvarás comerciais e de serviços, o bairro concentra 86% dos estabelecimentos da regional. O mesmo ocorre quando analisados
os mapas de equipamentos urbanos. É perceptível a concentração destes na porção
norte da regional, dentro dos limítes geográficos do bairro Sítio Cercado.
Outra informação certificada pelo levantamento perceptivo está relacionada
à quantidade significativa de ocupações irregulares na regional e a localização de
parte destas em áreas ambientalmente frágeis (margens dos rios, APA e outras áreas
de relevante acervo de maciços vegetais).
Além de validar as informações coletadas em um primeiro momento, o levantamento perceptivo permitiu a complementação do levantamento técnico. Como
exemplo, a falta de integração da população e de identificação desta com a cidade
de Curitiba só foi apreendida através da percepção da regional. Ainda, o trabalho
efetuado permitiu identificar algumas causas que identificam o exposto, como a atração de uma população bastante diversificada e a concentração de equipamentos e
eventos culturais no Centro do município.

mobilidade

socioeconômico

Se contrapostos os levantamentos técnico e perceptivo, é possível concluir
que muitas das informações repetem em ambos os levantamentos, validando a sua
veracidade. No caso em que as informações apareceram apenas em um dos levantamentos, estas não entraram em conflito com as demais, surgindo como uma complementação do que foi levantado. A seguir algumas considerações sobre ambos os
levantamentos.

ambiental

Considerações acerca das três dimensões

Imagens das oficinas realizadas na Regional Bairro Novo
Fonte: IPPUC - Setor de Monitoração
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Os receios transmitidos pela regional Bairro Novo, no que diz respeito ao meio ambiente, são facilmente justificáveis quando analisados os gráficos e mapas de áreas verdes
e de áreas verdes públicas. A regional, que é a segunda com maior proporção de área
verde por habitante, perde seis posições quando o índice trata exclusivamente das áreas
verdes que são de domínio público. Também é de fácil percepção que grande parte desse
maciço vegetal está localizado abaixo do Contorno Leste, bem distante da parte com maior
concentração populacional.
Outra informação que se valida a partir da contraposição das informações coletadas nos dois levantamentos é a carência de saneamento básico. O Umbará foi diagnosticado, segundo o censo demográfico do IBGE, como um dos bairro de Curitiba com o menor
atendimento de rede de esgoto, com apenas 49% dos domicílios atendidos. Ainda, a percepção da poluição do Lago Azul, localizado em parque homônimo, é confirmada através
do Relatório da Qualidade das Águas do Instituto Ambiental do Paraná, segundo o qual, o
lago é o mais poluído de Curitiba.
Como informações complementares às captadas através do levantamento técnico,
foram adicionadas as atividades predatórias não só inerentes à ocupação urbana, mas
também relacionadas à extração de argila e à deposição de resíduos da construção civil
em locais impróprios. Outra informação de interesse do planejamento urbano é acerca da
eficiência das hortas urbanas como elemento inibidor da ocupação irregular.

Utilizando como base o mapa de arruamento, é possível concluir que grande porção da regional, conformada pelos bairros do Ganchinho e Umbará, possui poucas vias de
ligação com regionais e município vizinhos. Ainda, se somarmos a esta análise o mapa de
pavimentação, é de fácil constatação que muitas dessas vias estão executadas em saibro
ou em pavimentação alternativa. O mesmo acontece quando analisadas as ligações entre
os dois bairros.
Através do traçado das vias e da forma de ocupação urbana é possível reafirmar as
barreiras urbanas apontadas pela regional. Há uma distinção considerável entre as porções locadas de um e de outro lado destas. Também, é visível as poucas vias de acesso ao
Contorno Leste e de transpasse à linha férra, o que gera uma concentração de tráfego nas
vias que o fazem.
Através da visualização do mapa de transporte público, é de rápido entendimento
de que não só de acessos viários a regional está desprovida. A área localizada abaixo do
contorno é a de menor atendimento pelo transporte público e, quando atendida, as linhas
são alimentadoras, o que, em parte, justifica a sobrecarga do único terminal da regional.
Ainda que a falta de integração viária, a falta de acesso ao transporte público e
as barreiras físicas da regional sejam de possível conclusão através da análise dos mapas disponíveis, essa constatação é de fundamental importância para o planejamento.
Ademais, informações como a localização dos principais problemas viários são de muita
utilidade no momento de elaboração de planos específicos.
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