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REGIONAL BOA VISTA

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 Boa Vista
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 Boa Vista
Fonte: Administração Regional do Boa Vista, IPPUC - Setor de Monitoração
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Caracterização Territorial
A Regional Boa Vista localiza-se ao norte, fazendo divisa com os
municípios da Região Metropolitana: Colombo, Pinhais e Almirante Tamandaré.
A área total da Regional é de 6.251 ha, o que representa 14,39%
do território de Curitiba. É a segunda maior regional do município, ficando
atrás apenas da Regional Santa Felicidade.

mapa da divisão territorial das regionais de curitiba

±

LEVANTAMENTO TÉCNICO

A Regional Boa Vista é composta por 13 bairros: Abranches, Atuba,
Bacacheri, Bairro Alto, Barreirinha, Boa Vista, Cachoeira, Pilarzinho, Santa
Cândida, São Lourenço, Taboão, Tarumã e Tingui.
O maior bairro da regional é o Santa Cândida, com 1.019,18 hectares, e o menor é o Taboão, com 182,76 hectares.

mapa da divisão territorial dos bairros da regional

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

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

Antigamente o bairro era citado nos registros de terras como “um sítio denominado
Boa Vista situado no Quarteirão do Ahú”. Recebeu esse nome devido a sua privilegiada posição geográfica que possibilitava uma vista panorâmica da cidade. A ocupação
inicial se deu no final do século XlX, na década de 1890, quando a extensa propriedade pertencente à família Silveira foi dividida e vendida para imigrantes que buscavam
terras para a lavoura. Um dos compradores da área foi o imigrante italiano Ludovico
Geronasso, em 1893, época em que a região se transformou em chácaras e permaneceu por várias décadas expondo uma paisagem tipicamente rural. Inicialmente
utilizada com o cultivo de erva-mate, a região também foi destinada ao plantio de cereais e à criação de animais formando-se um extenso campo de pecuária. A história
do antigo Boa Vista é vinculada aos bairros vizinhos mais antigos, Ahú e Bacacheri,
com os quais mantinha uma relação de dependência econômica, social e religiosa.
O bairro ganhou este nome devido à grande quantidade de árvores conhecidas como
“tarumã” existentes na região. Em 1945 entra em operação no bairro a primeira estação de tratamento de água da cidade, a ETA Tarumã. Em 1950, a região do Tarumã
ainda se caracterizava pela existência de extensos campos e banhados. O primeiro
hipódromo de Curitiba foi inaugurado em 1874, no atual bairro Prado Velho, onde
hoje está localizado o Hospital Psiquiátrico Nossa Senhora da Luz e depois passou
para onde está localizada a Pontifícia Universidade Católica (PUC). Em 1955, o novo
Jockey Club do Paraná foi instalado no Tarumã, ano em que o bairro começa a se
desenvolver e sua população a aumentar, ocupando ambos os lados da BR-116.

REGIONAL BOA VISTA

tingui

bacacheri

O antigo Bacacheri já era no século XVlll alcançado pela então estrada da Graciosa, atual Avenida Prefeito Erasto Gaertner, antigo caminho que ligava Curitiba ao
litoral. O trânsito de viajantes em direção a Paranaguá facilitou a implantação
do comércio e de serviços que induziu ao progresso e a fixação de moradores na
região. Entre as referências antigas consta em 1858, uma ata da Câmara Municipal que se refere a um pedido de foro de 50 braças de terreno na estrada que
vem do Bacachery para o Cajuru. A origem do bairro relaciona-se à Colônia Argelina fundada em 1869, nas proximidades da estrada da Graciosa, composta predominantemente por colonos franceses procedentes da Argélia. No início do século XX ainda predominavam chácaras e fazendas ocupadas com a criação de
gado. Em 1937 foi construído um complexo militar para abrigar o 5º Regimento
de Aviação, caracterizando-se como importante ponto de referência do Bacacheri.

Através da Avenida Canadá e da Rua Guilherme Ihlenfeldt chega-se à região da Vila Tingui que, em 1975, foi oficializada pela Prefeitura como um dos 75 bairros de Curitiba,
recebendo a denominação de Tingui. O nome Tingui vem da existência, nos campos
de Curitiba, dos índios Tinguis que povoavam grande parte da Região Metropolitana.
Eram orgulhosos de sua ascendência, tinham um belo porte, daí o nome tingui significar “nariz afilado”. Esses índios eram hábeis na execução de armas e utensílios de
pedra, amantes da natureza, não hostilizavam os brancos exploradores de ouro, pelo
contrário, lhes prestaram serviços na mineração, na criação de gado e demais afazeres, deixando uma grande descendência mestiça. No princípio do século, os caboclos
de algumas regiões do Paraná costumavam dizer, em suas andanças: “Cuidado que
eu sou Tingui!”. A palavra Tindiquera quer dizer “Buraco de Tingui”, e se deve ao hábito
dos índios construírem suas habitações em covas, abertas no chão, em pleno campo.
Segundo uma lenda, o cacique tingui Tindiquera (cuja estátua ornamenta a entrada do
parque Tingui) indicou aos fundadores o local onde deveria ser construída a Cidade.

Bairros Boa Vista e Bacacheri (anos 1980)
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens

bairro alto

atuba

A região do Atuba pode ser considerada a primeira ocupação de Curitiba, e que
começou com os garimpeiros portugueses no ano de 1648. O antigo bairro teve
suas primeiras referências no século XVII, relacionadas ao Rio Atuba, quando
nas suas imediações ocorriam as primeiras ocupações para explorações minerais, formando-se arraiais de faiscadores e mineradores. No século seguinte, em
1780, o referido rio foi citado numa carta de vereança que tratava sobre a limpeza do seu leito comprometido com entulhos de lenhosas. Em 1853, o antigo Atuba
constituía-se como um dos 27 Quarteirões de Curitiba. O Quarteirão estava inserido na abrangência das Freguesias e representava a menor unidade administrativa na época provincial. No início do século XX a região ainda se misturava com
a paisagem do Bairro Alto, mostrando uma composição formada por campos, quase na sua totalidade e que era também cortada pela antiga Estrada da Graciosa.

tarumã

Caracterização Histórica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

A antiga região do Bairro Alto abrigou os desbravadores que no século XVII chegaram em busca de minas de ouro e pedras preciosas, nas imediações do Rio Atuba.
Formou-se então um arraial na localidade conhecida por Vilinha, citada como início da ocupação da antiga Curitiba, hoje simbolizada como Centro Cultural Vilinha,
junto à Praça Max Sesselmeir. Posteriormente, esse núcleo constituído mudou-se
para o local em que está a Praça Tiradentes e o antigo Bairro Alto permaneceu por
mais de dois séculos mostrando uma paisagem formada por campos. No século XIX
chegaram na região famílias originárias da Europa, época em que existia a Fazenda Bairro Alto, de Guilherme Weiss, com aproximadamente 300 alqueires. Posteriormente, a Fazenda foi loteada passando a denominar-se Planta Vila Bairro Alto.
Na década de 1940 destacavam-se na região as chácaras de Castilho e Scarpa,
familiares de Guilherme Weiss. Em meados do século XX, ano de 1960, foi construído o edifício do Colégio Sacré-Coeur de Jesus, que mais tarde, em 1969, passou a
ser chamado de Colégio Madalena Sofia, um importante marco de referência local.

taboão

O bairro Santa Cândida teve sua origem na colônia fundada em 1875 pelo governo provincial do Paraná, fazendo parte do plano governamental que implantou vários núcleos coloniais ao redor de Curitiba. Seu nome faz menção à Cândida de Oliveira, esposa
do então presidente da província. A Colônia Santa Cândida era formada por imigrantes
poloneses silesianos e prussianos, assim como algumas famílias de imigrantes suíços
franceses. Foi considerada como pioneira da prática de concepções da colonização
Linista aplicada pelo governo provincial. Localizava-se à margem esquerda da antiga
estrada da Graciosa, à distância de aproximadamente 8 km do centro de Curitiba. Em
1877 foi inaugurada a capela de Santa Cândida e em 1880 a colônia recebeu a visita
do imperador Dom Pedro ll. Desde o início, os colonos imigrantes dedicavam-se à produção agrícola, bem como à prática de criação animal, com ênfase ao gado leiteiro.
Os produtos derivados eram conduzidos até o mercado para sua comercialização, pelas colonas polonesas, através de carroças que se destacavam nas ruas curitibanas.

Antigamente, denominava-se Taboão uma grande área em Curitiba que abrangia regiões dos bairros Bom Retiro, Pilarzinho, Centro Cívico, Ahú e São Lourenço. Esta antiga área difere da região que o Taboão ocupa atualmente, na divisa com o município
de Almirante Tamandaré e com os bairros Abranches e Pilarzinho. No prolongamento
da Rua Mateus Leme havia um local denominado São Casemiro do Taboão, que os
antigos moradores também chamavam de João de Lara, dado o fato de residir lá
um industrial com este nome, fabricante de banha e criador de suínos. Por mais
de 50 anos, o segundo cartório mais antigo de Curitiba, o Cartório Distrital de São
Casemiro do Taboão, esteve localizado próximo ao Parque São Lourenço e hoje está
localizado no bairro Centro Cívico. Nem mesmo os mais antigos moradores da região conhecem a história do nome taboão. Alguns acham que foi por causa de uma
tromba d’água que caiu, outros, que uma grossa tábua teria originado este nome.

A colônia polonesa que se instalou nessa região conhecida como Barreirinha, contribuiu para o crescimento do bairro, cultivando centeio, milho, batata e outros cereais,
chegando a ser conhecida pela produção de broas de centeio de excelente qualidade.
Não se restringindo à lavoura, os colonos começaram a trabalhar na indústria de carroças que transportavam a erva-mate até Paranaguá pela Estrada da Graciosa. Até
pouco tempo, podia-se ver no bairro as carroças circularem lado a lado com os automóveis e as lavouras cultivadas próximas às ruas. Em 1959 uma área de 275 mil m²,
contando com três lagos, foi transformada no Parque da Barreirinha, sendo aberto ao
público apenas em 1972. Sua flora é repleta de araucárias, aroeiras, canelas, bracatingas, pés de erva-mate e outras espécies nativas. Aves e pequenos animais também
frequentam o parque. Anexo ao parque está o Horto Municipal, onde são desenvolvidas, há cerca de 50 anos, pesquisas científicas e produção de espécimes vegetais.
As primeiras referências das origens do Pilarzinho datam do final do século XVlll,
em virtude de existir a capela de Nossa Senhora do Pilar, fundada em 1782 e posteriormente reconstruída a partir de 1932. Em 1854, o Pilarzinho constituía-se
como um dos 27 Quarteirões da Cidade. Aos primeiros habitantes da região, na
maioria descendentes de portugueses, logo se incluíram imigrantes alemães que
ocuparam chácaras com cultivos de cereais, criação de gado e plantação de hortaliças. Em 1870, na sessão da Câmara Municipal, foi formulado um projeto para
a criação de uma colônia municipal no Pilarzinho, que em suas disposições, destinava área da municipalidade para colonos que nessa região quisessem fundar espontaneamente estabelecimentos agrícolas. Conforme relatos do historiador Romário Martins, os primeiros imigrantes poloneses chegaram ao antigo
Pilarzinho em 1871, ocupando terras cedidas pela municipalidade de Curitiba.
Na segunda metade do século XlX, década de 1860, os registros históricos retratavam a localidade de São Lourenço composta por campos e chácaras. A antiga região
era circundada pelas colônias do Abranches e do Pilarzinho que compunham um cinturão verde formado por imigrantes nos arredores de Curitiba. Na época era comum
a solicitação de terras, dirigidas à Câmara Municipal de Curitiba, para a implantação
de fazendas nas proximidades do antigo Caminho do Assungui (Rua Mateus Leme).
Posteriormente, esse caminho concentrou, em suas imediações, o povoado local e
estabelecimentos comerciais, entremeados por chácaras. Ainda nesse mesmo século, o São Lourenço estava na abrangência do antigo Distrito Policial de São Casemiro do Taboão que, em 1891, constituiu-se como Cartório Distrital. Se no antigo
bairro, o Curtume e a Fábrica de Velas eram referência local, na década de 1970, a
implantação do Parque São Lourenço constituiu-se como um marco de identidade
na cidade, extrapolando as suas delimitações no acolhimento dos mais distantes.

Transporte público no bairro Tingui (1972)
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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Caracterização Histórica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

As primeiras notícias da região do bairro Cachoeira apareceram em 1733, quando o Capitão Antonio Rodrigues Seixas e sua mulher Maria Soares Paes, fundaram o primeiro sítio nessa região do planalto curitibano. Mais tarde, outros sítios
de propriedades das famílias Carrasco dos Reis, Siqueira e Veloso foram se estabelecendo na região. O bairro possui esse nome porque antigamente o cotidiano
das moradoras da região baseava-se em lavar roupas na pequena cachoeira que
havia por perto. O bairro, que pertenceu no início ao Município de Almirante Tamandaré, era servido pela estrada de ferro do Norte do Paraná. Nessas terras, foi
fundada a Colônia Antonio Prado. Por isso, ainda hoje existem os bairros Cachoeira de Curitiba e o Cachoeira de Almirante Tamandaré. No Cachoeira localiza-se a
nascente do rio Belém, que praticamente atravessa toda a cidade de Curitiba. No
nascedouro do rio existe uma pequena área de lazer, chamado Parque Municipal
Nascentes do Belém, e próximo dali também há uma grande área de bosque nativo na divisa com Almirante Tamandaré, e que encontra-se bastante preservada.
REGIONAL BOA VISTA
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Caracterização Demográfica
População E DENSIDADE DEMOGRÁFICA

DENSIDADE DEMOGRÁFICA por setorES censitárioS - regional BOA VISTA - 2010

Boa Vista é a Regional mais populosa, com 248.698 habitantes,
correspondendo a 14,20% do total do Município. No período de 2000 a
2010 apresentou crescimento de 10,19%, semelhante ao do município.
População por regional (habitantes) - 2010

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

Os bairros Taboão e Atuba apresentaram as mais elevadas taxas
de crescimento no período de 2000 a 2010: 27,29% e 26,15% respectivamente,
A densidade populacional da Regional é de 39,78 hab/ha (habitantes por hectare), sendo a do Bairro Alto igual a 64,03 hab/ha e do Boa
Vista igual a 59,44 hab/ha. Entre os bairros da Regional esses são os
com a maior densidade demográfica.

POPULAÇÃO, DENSIDADE DEMOGRÁFICA E VARIAÇÃO
POPULACIONAL POR BAIRROS - REGIONAL BOA VISTA - 2010
Habitantes
2000

2010

Densidade
(habit./ha.)

Abranches

11.165

13.189

30,56

18,13%

Atuba

12.632

15.935

38,31

26,15%

Bacacheri

23.106

23.734

33,67

2,72%

Bairro Alto

42.033

46.106

64,03

9,69%

Barreirinha

17.021

18.017

49,76

5,85%

Boa Vista

29.391

31.052

59,44

5,65%

Cachoeira

7.738

9.314

28,91

20,37%

Pilarzinho

27.907

28.480

40,09

2,05%

Santa Cândida

27.870

32.808

32,19

17,72%

São Lourenço

5.556

6.276

27,59

12,96%

Taboão

2.668

3.396

18,58

27,29%

Tarumã

7.045

8.072

19,36

14,58%

Tingui

11.564

12.319

57,26

6,53%

225.696 248.698

39,78

10,19%

Bairros

Regional Boa Vista
Fonte: IPPUC - Banco de Dados
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Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Variação
Populacional

Caracterização Demográfica
Idade de População
A pirâmide etária da Regional Boa Vista 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 47.427
crianças (0 a 14 anos) e 62.910 jovens (entre 15 a 29 anos).
A população idosa (acima de 60 anos) é de 30.595 habitantes,
apesar de representar apenas 12,3% do total, essa faixa etária aumentou
em cerca de 51% no período de 2000 a 2010.

LEVANTAMENTO TÉCNICO

representatividade das faixas etárias - regional BOA VISTA 2000 E 2010
A população da Regional em 2010, por
faixa etária, estava assim distribuída:
0 a 4 anos - 5,8 % da população;
5 a 14 anos - 13,3 % da população;
15 a 24 anos - 16,2 % da população;
25 a 59 anos - 52,5 % da população;
60 anos e mais - 12,3% da população;

pirâmide etária da regional BOA VISTA - 2010
Fonte: IBGE - Censo 2000 e 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração

POPULAÇÃO, POR COR OU RAÇA - regional BOA VISTA - 2010

Fonte: IBGE - Censo 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração

Fonte: IBGE - Censo 2010
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados
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Educação

população alfabetizada
O cenário da Regional Boa Vista em relação à alfabetização pode
ser considerado satisfatório, dado que o percentual de alfabetização de
pessoas e por gênero (feminino e masculino) com cinco ou mais anos de
idade é superior ao de Curitiba.
A tendência do município e da regional é de que o percentual de
homens alfabetizados seja levemente superior ao de mulheres, entretanto, nem todos os bairros seguem essa tendência, por exemplo, o Tarumã.
Há outro casos de equidade entre os gêneros, como o São Lourenço.

PERCENTUAL DA população alfabetizada EM CURITIBA E NOS
BAIRROS DA REGIONAL BOA VISTA - 2010

Taxa de atendimento
creches e pré-escola
A Regional Boa Vista tem uma população com idade entre zero e
cinco anos igual a 17.465 crianças. Dessas, 5.083 crianças, correspondente a 29,1%, são atendidas em creches públicas municipais ou conveniadas e em escolas municipais que oferecem pré-escola.

matrículas por bairro - em creches conveniadas, Cmei e
escolas municipais - regional BOA VISTA - 2012
BAIRROS

CONVENIADAS

CMEI

EM

TOTAL

ABRANCHES

338

25

363

ATUBA

633

25

658

50

313

124

1003

BACACHERI

263

BAIRRO ALTO

280

BARREIRINHA
BOA VISTA

442
266

CACHOEIRA
PILARZINHO

599

331

TINGÜI
SANTA CANDIDA

276

TARUMÃ

63

REGIONAL BOA VISTA

1479

320

442
48

634

165

165

273

604

87

100

187

325

50

651
63

3182

422

5083

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

taxa de atendimento (%) de crianças de 0 a 5 anos em
creches e pré-escolas em rede conveniada e municipal Regional BOA VISTA - 2012

Fonte: IBGE - Censo 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração
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Fonte: I SME / Departamento de Planejamento e Informações 2012
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração

Dimensão Socioeconômica
Educação

Taxa de atendimento

LEVANTAMENTO TÉCNICO
unidades da educação por tipo - regional BOA VISTA - 2013

ensino fundamental
A população com idade entre 6 e 10 anos na Regional Boa Vista é
de 15.756 crianças. Nesta Regional o Município atende 74,56% dessas
crianças em escolas públicas municipais. O bairro com maior percentual
de crianças em escola pública é o São Lourenço, onde estão 172,22%
das crianças, e o menor o Bacacheri, com 38,8%. Nos casos dos bairros
São Lourenço, Tingui, Abranches e Tarumã, o número de crianças atendidas supera o número total de crianças do próprio bairro, pois atendem
também crianças residentes em outros bairros.

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

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

Já a população com idade entre 11 e 14 anos, estudante dos anos
finais do Ensino Fundamental, 6º ano até a 8ª série, soma 14.206 jovens,
mas somente 9,74% são atendidas em três escolas municipais. As escolas estão localizadas nos bairros Bairro Alto, Pilarzinho e Barreirinha.
taxa de atendimento (%) do ensino fundamental da população entre 11 a 14 anos - Regional boa vista - 2012

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

IDEB - ensino fundamental
O IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - para os
anos iniciais, mostra um desempenho decrescente das escolas da Regional Boa Vista. Em 2009, 22 escolas atingiram ou superaram a meta
estabelecida (nota igual ou superior a 5,1) e, em 2011, esse número caiu
para 16 escolas a atingirem a meta de (nota igual ou superior a 5,5). Oito
escolas não atingiram a meta para 2011, esse número era de apenas
uma escola em 2009.

número de escolas conforme o desempenho no ideb regional BOA VISTA - 2009/2011

ideb em escolas municipais - regional BOA VISTA 2009 e 2011
ESCOLA
Escola Municipal CEI Romário Martins

BAIRRO

2011

Meta: 5,1 Meta 5,5

Cachoeira

5,0

4,7

Escola Municipal CEI Augusto César Sandino

Santa Cândida

5,5

4,9

Escola Municipal Professor Kó Yamawaki

Bairro Alto

-

5,0

Escola Municipal Tanira Regina Schmidt

Abranches

5,8

5,2

Escola Municipal Professor Herley Mehl

Pilarzinho

5,3

5,2

Escola Municipal Raul Gelbeck

Santa Cândida

5,4

5,2

Escola Municipal CEI Bela Vista do Paraíso

Santa Cândida

5,1

5,3

Escola Municipal CEI Professor José Wanderley Dias

Barreirinha

6,1

5,4

Atuba

5,4

5,6

Escola Municipal CEI Curitiba Ano 300

Bairro Alto

5,5

5,6

Escola Municipal CEI Professor Lauro Esmanhoto

Pilarzinho

5,8

5,6

EM Júlia Amaral di Lenna

Barreirinha

6,1

5,8

Escola Municipal Professor Ricardo Krieger

Boa Vista

6,1

5,9

Escola Municipal CEI Ulysses Silveira Guimarães

Abranches

5,7

6,0

Escola Municipal Anísio Teixeira

Escola Municipal Theodoro De Bona

Atuba

6,0

6,0

Santa Cândida

6,1

6,0

Boa Vista

5,9

6,1

Atuba/B.Alto

5,9

6,2

Bairro Alto

6,1

6,2

São Lourenço

6,5

6,3

Escola Municipal Cerro Azul

Tingui

5,5

6,3

Escola Municipal Jaguariaíva

Bacacheri

6,1

6,4

Tarumã

6,4

6,5

Tingui

6,6

6,5

Pilarzinho

-

-

Escola Municipal Santa Águeda
Escola Municipal CEI Doutel de Andrade
Escola Municipal Professor Erasmo Pilotto
Escola Municipal Araucária
Escola Municipal Duílio Calderari

Escola Municipal Madre Antônia
Escola Municipal Eny Caldeira
Escola Municipal Emiliano Perneta

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

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.
Nenhuma das 25 escolas municipais apresentou taxa superior ou
igual a 5,0%. A escola Municipal CEI Bela Vista do Paraíso, localizada no
Bairro Santa Cândida, apresentou taxa de reprovação de 4,23%, a mais
elevada na Regional.

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Equipamentos: Saúde

unidades de saúde por tipo - regional BOA VISTA - 2013

Unidade de saúde nos bairros por tipo
REGIONAL BOA VISTA - 2013
Equipamentos de Saúde - Públicos Municipais
US Básica/
US Saúde
Saúde da
da Família
Família

Bairro

Unidade de
Pronto
Atendimento

US - CAPS
US - CAPS
Álcool e Especializada em
Drogas
Saúde Mental

Abranches

2

-

-

-

-

Atuba

1

1

-

-

-

Bacacheri

1

-

1

1

2

Bairro Alto

1

2

-

-

1

Barreirinha

2

-

-

-

-

Boa Vista

2

-

-

-

-

Cachoeira

-

1

-

-

-

Pilarzinho

2

-

-

-

-

Santa Cândida

2

-

-

-

-

São Lourenço

-

-

-

-

-

Taboão

-

-

-

-

-

Tarumã

-

-

-

-

-

Tingui

1

-

-

-

-

Total

14

4

1

1

3

Equipamentos de Saúde - Particulares
Bairro

Hospital Geral

Abranches

-

Atuba

-

Bacacheri

-

Bairro Alto

2

Barreirinha

-

Boa Vista

-

Cachoeira

-

Pilarzinho

-

Santa Cândida

-

São Lourenço

-

Taboão

-

Tarumã

1

Tingui

-

Total

3

Bairro
Bacacheri

Equipamentos de Saúde - Público Federal
Hospital Geral
1

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

unidades do abastecimento por tipo - regional BOA VISTA - 2013

14
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unidades da ação social por tipo - regional BOA VISTA - 2013

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Equipamentos: Cultura e Sociedade Civil Organizada
unidades da cultura por tipo - regional BOA VISTA - 2013

organização da sociedade civil - regional BOA VISTA - 2013
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Segurança

homicídios dolosos
Segundo os Inquéritos instaurados da Polícia Civil, a Regional Boa
Vista teve um decréscimo de 45% no número de homicídios dolosos registrados em 2012 em relação a 2010.
Segundo os registros da Secretaria Municipal de Saúde, em 2012
o bairro com o maior número de homicídios dolosos foi o Santa Cândida
(10), seguido pelo Pilarzinho (9) e pelo Bairro Alto (7). Os bairros Atuba,
São Lourenço e Tingui não tiveram nenhuma ocorrência no ano.

número de ocorrências de homicídios dolosos
SEGUNDO O MÉTODO - regional Boa vista - 2012
BAIRROS

MÉTODO
ARMA DE FOGO

3

OBJETO CONTUNDENTE

1

Atuba

-

0

0

Bacacheri

ARMA DE FOGO

1

1

ARMA DE FOGO

6

Bairro Alto

OBJETO CORTANTE
PENETRANTE

1

ARMA DE FOGO

2

FORÇA CORPORAL

1

ARMA DE FOGO

2

OBJETO CONTUNDENTE

1

OBJETO CORTANTE
PENETRANTE

1

FORÇA CORPORAL

1

ARMA DE FOGO

1

ARMA DE FOGO

8

OBJETO CONTUNDENTE

1

Abranches

Barreirinha

Boa Vista

Cachoeira
Pilarzinho

4

7
3

5

1
9

ARMA DE FOGO

7

OBJETO CORTANTE
PENETRANTE

2

FORÇA CORPORAL

1

São Lourenço

-

0

0

Taboão

-

0

0

Tarumã

ARMA DE FOGO

2

2

Tingui

-

0

0

Santa Cândida

TOTAL
Fonte: SMS; SESP, 2012
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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ocorrências GEORREFERENCIADaS de homicídio doloso
SEGUNDO O MÉTODO - regional bOA VISTA - 2012
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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 64% das ocorrências, seguida diretamente por jovens (15 a 24 anos), com 24% do total.

Em 2012 foram registrados 26 acidentes fatais no trânsito, correspondente a 10% do total registrado em Curitiba. O bairro com maior
ocorrências foi o Atuba (5 homicídios), seguido pelo Boa Vista e Bairro
Alto (3 ocorrências). Abranches, Santa Cândida e São Lourenço não tiveram nenhum registro.
Acidentes de vítimas que trafegavam a pé ou usando como meio
de locomoção a moto somaram 66% das ocorrências. Dos 26 homicídios,
8 foram ocasionados pelo consumo de álcool.

número de ocorrências de homicídios dolosos
SEGUNDO a faixa etária - regional BOA VISTA - 2012
FAIXAS ETÁRIAS

BAIRROS

0a4
anos

5 a 14
anos

Abranches

0

0

2

2

0

0

Atuba

0

0

0

0

0

0

Bacacheri

0

0

1

0

0

0

Bairro Alto

0

0

2

5

0

0

Barreirinha

0

0

0

3

0

0

Boa Vista

0

0

0

3

2

0

Cachoeira

0

0

1

0

0

0

Pilarzinho

0

0

3

5

1

0

Santa Cândida

0

1

1

7

0

1

São Lourenço

0

0

0

0

0

0

Taboão

0

0

0

0

0

0

Tarumã

0

0

0

2

0

0

Tingui

0

0

0

0

0

0

TOTAL

0

1

10

27

3

1

PERCENTUAL

0%

2%

24%

64%

7%

2%

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

Ocorrências de ACIDENTES FATAIS NO TRÂNSITO
segundo a espécie - regional BOA VISTA - 2012
BAIRROS

ESPÉCIE

TOTAL POR
ESPÉCIE

TOTAL POR
BAIRRO

Abranches

-

0

0

A PÉ

3

AUTOMÓVEL

1

MOTO

1

MOTO

1

AUTOMÓVEL

1

AUTOMÓVEL

1

MOTO

2

Barreirinha

MOTO

1

A PÉ

1

Boa Vista

ÔNIBUS

1

CAMINHONETE

1

AUTOMÓVEL

1

MOTO

1

Atuba
Bacacheri
Bairro Alto

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

PROPORÇÃO de ocorrências de homicídios dolosos
SEGUNDO a faixa etária - regional BOA VISTA - 2012

Cachoeira

5
2
3
1
3
2

A PÉ

1

MOTO

1

Santa Cândida

-

0

0

São Lourenço

-

0

0

Taboão

BICICLETA

1

1

Tarumã

A PÉ

1

1
1

Pilarzinho

Tingui
Não Informado

A PÉ

1

AUTOMÓVEL

2

MOTO

1

A PÉ

2

TOTAL

2

5
26

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

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

ocorrências georreferenciadas de ACIDENTES DE TRÂNSITO FATAIS
SEGUNDO a ESPÉCIE - regional BAIRRO NOVO - 2012
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equipamentos urbanos relacionados à SEGURANÇA
regional Bairro novo - 2013
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Ocupações Irregulares

Se comparada às demais regionais do município, a Boa Vista é uma das que
mais têm ocupações irregulares: são 81 ocupações . O bairro que tem a maior quantidade de ocupações irregulares é o Santa Cândida, com 24 áreas. Na sequência
aparece o Cachoeira, com 13 ocupações, seguido pelo Abranches, (12 ocupações) e
Pilarzinho (9 ocupações).
BAIRRO

ABRANCHES

ABRANCHES/
BARREIRINHA

ATUBA

BACACHERI

BAIRRO ALTO

BAIRRO ALTO /
TARUMÃ
BARREIRINHA

BAIRRO

BOA VISTA

NOME

CATEGORIA

PAINEIRAS II

Assentamento Sem Regularização

BOA VISTA

Assentamento Sem Regularização

LUPINSKI III

Assentamento Sem Regularização

VILA 87

Assentamento Sem Regularização

VILA 68

Assentamento Sem Regularização

LEONICE

Assentamento Sem Regularização

SOFIA MICKOCZ

Assentamento Sem Regularização

SANTO ANTÔNIO

Assentamento Sem Regularização

JUCÉLIA (Vila Pompéia)

Assentamento Sem Regularização

JARDIM NOSSA SENHORA
DA GLÓRIA

Assentamento Sem Regularização

JARDIM BOM JESUS

Loteamento Clandestino Em Regularização

JARDIM CAMPO FELIZ

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

JARDIM SÃO BENEDITO II

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

JARDIM SÃO BENEDITO III

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

JARDIM RECANTO FELIZ

CHACRINHA

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

SANTO ANTONIO II

ENOÉ

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

JARDIM SÃO BENEDITO I

MARIA BONICK

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

VILA 3

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

VILA SÃO FRANCISCO

Assentamento Sem Regularização

NORI (Jardim Cosmos)

Assentamento Sem Regularização

CAMPO ALTO II

Assentamento Sem Regularização

JARDIM ROSANE

Assentamento Sem Regularização

ATUBA

Assentamento Sem Regularização

VITÓRIA

Assentamento Sem Regularização

JARDIM JALISKO

Assentamento Sem Regularização

DOM PEDRO II

Assentamento Sem Regularização

ASA BRANCA

Assentamento Sem Regularização

BRAGATINGA

Assentamento Sem Regularização

RUA DA ALEGRIA

Assentamento Sem Regularização

VÍTOR BENATO

Assentamento Sem Regularização

VERA LÚCIA

Assentamento Sem Regularização

VILA 33

Assentamento Sem Regularização

BAIRRO ALTO PARAÍSO

Assentamento Em Regularização

JUSTIÇA

Loteamento Clandestino Em Regularização

TARUMÃ (Bairro Alto/
Higienópolis)

Assentamento Em Regularização

VILA 22

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

PRAÇA DAS MAMONAS

Assentamento Sem Regularização

SHALLON

Assentamento Sem Regularização

RIO NEGRO (Bairro Alto)

Assentamento Sem Regularização

LUPINSKI II

Assentamento Sem Regularização

JOCKEY CLUBE

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

SANTA CÂNDIDA

Assentamento Sem Regularização

LUPINSKI

Assentamento Sem Regularização

JOANITA

Assentamento Sem Regularização

SANTA CÂNDIDA II

Assentamento Sem Regularização

DIAMANTINA (Paineiras)

Assentamento Sem Regularização

DIAMANTINA II

Assentamento Sem Regularização

VILA 10

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

NOME

CATEGORIA

SANTA TEREZINHA

Assentamento Sem Regularização

SAIBREIRA

Assentamento Sem Regularização

NOSSA SENHORA DE
FÁTIMA

Assentamento Sem Regularização

CAMILA II

Loteamento Clandestino Em Regularização

CAMILA I

Loteamento Clandestino Em Regularização

NIVALDO DIAS

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

ANA BAJERSKI

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

ANDRESSA

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

VILA 7

CACHOEIRA

PILARZINHO

SANTA CÂNDIDA

VILA 79

Assentamento Sem Regularização

SANTA MARIA II

Assentamento Sem Regularização

VILA TARRAN I

Loteamento Clandestino Em Regularização

AMANDA

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

REGIONAL BOA VISTA
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Ocupações Irregulares

ocupações irregulares - regional BOA VISTA
BAIRRO

NOME

CATEGORIA

MARGARIDA OTTO

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

JOÃO BELNIAK

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

GREGÓRIO ESCORA

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

JARDIM ALIANÇA

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

VILA TARRAN II

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

SÃO MARCOS

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

VILA 5

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

VILA 4

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

VILA 11

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

TRAVESSA LANGOSKI

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

VILA 13

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

VILA 14

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

JARDIM CRUZEIRO DO
SUL

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

VILA 16

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

CONDOMÍNIO MELANIA
KORIA

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

TABOÃO

JARDIM RAFAELA

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

TINGÜI

D’LATRE

Assentamento Sem Regularização

SANTA CÂNDIDA

Fonte: COHAB / IPPUC, 2010
Elaboração: IPPUC - Setor de Geoprocessamento / Monitoração
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Habitação: Domicílios e Produção Habitacional
A Regional Boa Vista possui 81.118 domicílios particulares permanentes, o que corresponde a pouco mais de 14% dos total de domicílios
da cidade.
Entre 2000 e 2012 foi liberada a construção de 53.939 imóveis
nesta regional, sendo 87% destes destinados ao uso residencial.

UNIDADES RESIDENCIAIS LIBERADAS TIPO CASA
REGIONAL BOA VISTA - 2008 A 2012

Proporção da produção de unidades residenciais e não
residenciais - regional BOA VISTA - 2000 a 2012

Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismo (Relatório mensal de alvarás)
Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismo (Relatório mensal de alvarás)

Elaboração: IPPUC - Monitoração 2013

Elaboração: IPPUC - Monitoração 2013

Ao se analisar o período mais recente, constata-se que há um certo
equilíbrio entre os tipos de unidades habitacionais: casas e apartamentos. No período entre 2008 e 2012 foi liberada a construção de 10.316
unidades tipo casa e 13.910 tipo apartamento.
O Bairro Alto, Pilarzinho e Santa Cândida foram os bairros com o
maior número de unidades tipo casa liberadas para construção, respectivamente 1.607, 1.482 e 1.235 unidades.
No caso do tipo de unidade habitacional apartamento, os bairros
que apresentaram o maior número de unidades liberadas foram o Santa
Cândida, com 5.043, e o Boa Vista, com 3.128.

UNIDADES RESIDENCIAIS LIBERADAS TIPO APARTAMENTO
REGIONAL BOA VISTA - 2008 A 2012

Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismo (Relatório mensal de alvarás)
Elaboração: IPPUC - Monitoração 2013
Nota: Os gráficos acima correspondem ao número de unidades liberadas através de alvarás de construção pela Secretaria Municipal de Urbanismo entre 2008 e 2012.
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Estabelecimentos Econômicos

Conforme dados de 2011, a Regional Boa Vista possui 20.447 estabelecimentos formais exercendo atividades econômicas. Essa quantidade corresponde a 10,73% do total de Curitiba.

Estabelecimentos Econômicos por Administração
Regional - 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
dez/2011.

Estabelecimentos Econômicos
Regional BOA VISTA - 2011
Bairro

Setores Econômicos
Indústria

Comércio

Serviços

Outros

Total

Taboão

39

68

71

1

179

Cachoeira

50

122

88

1

261

São Lourenço

91

349

404

11

855

Atuba

175

469

333

7

984

Abranches

124

395

470

6

995

Tingui

141

472

388

12

1.013

Tarumã

100

430

563

13

1.106

Barreirinha

242

610

468

8

1.328

Santa Cândida

305

803

634

19

1.761

Pilarzinho

282

758

856

14

1.910

Boa Vista

354

1.362

1.199

24

2.939

Bairro Alto

441

1.555

1.330

11

3.337

Bacacheri

368

1.753

1.621

37

3.779

Total

2.712

9.146

8.425

164

20.447

Fonte: SMF / Cadastro de Liberação de Alvarás - 2011

As atividades econômicas foram separadas em três setores: comércio, serviço e indústria. Os setores comercial e de serviços têm participação preponderante, com representação de 44,73% e 41,20% respectivamente.
Distribuição dos Setores Econômicos
Regional BOA VISTA - 2011
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Observando a tabela a seguir, nota-se que os bairros Bacacheri,
Bairro Alto e Boa Vista concentram juntos 49,21% do total dos estabelecimentos da Regional.

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

Total de estabelecimentos econômicos por Bairro REGIONAL BOA VISTA - 2011

Fonte: SMF / Cadastro de Liberação de Alvarás - 2011

Fonte: SMF / Cadastro de Liberação de Alvarás - 2011

Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração

Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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Rendimento

rendimento médio
Em 2010, o rendimento médio nos domicílios particulares permanentes na Regional Boa Vista foi de R$ 3.726,56, um pouco abaixo
do rendimento médio obtido pelo Município de Curitiba, que foi de R$
3.774,19, conforme indica o gráfico abaixo.

rendimento médio das pessoas responsáveis por domicílios por setorES censitárioS regional BOA VISTA - 2010

Rendimento médio dos domicílios particulares
permanentes - aDMINISTRAÇÕES regionais - 2010

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

A análise dos dados por bairro mostra que o bairro São Lourenço
tem rendimento médio de R$ 7.244,00, 94,4% acima da média Regional,
sendo seguido pelos bairros Tarumã e Bacacheri, com rendimento de R$
5.998,36 e R$ 5.758,60, respectivamente. Por outro lado, observamos o
bairro Cachoeira com rendimento médio de apenas R$ 2.238,70, aproximadamente 40% abaixo da média da Regional Boa Vista.

Rendimento médio dos domicílios particulares
permanentes dos bairros - regional BOA VISTA - 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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Rendimento

classe de renda

RENDIMENTO MÉDIO

Se comparada ao município de Curitiba, a Regional Boa Vista
possui uma distribuição de classes de renda similar. Através do gráfico a
seguir é possível observar uma maior concentração (cerca de 46%) nas
classes de renda de até 3 salários mínimos.

O rendimento médio das pessoas em idade ativa (10 anos ou mais)
da Regional Boa Vista ficou levemente abaixo da média de Curitiba.
Cabe salientar que há uma grande variação dependendo do bairro
de análise, por exemplo, os bairros com maiores rendimentos médio por
pessoa em idade ativa foram São Lourenço, Bacacheri e Tarumã, todos
superiores à 2 mil reais. Por outro lado, o Cachoeira foi o bairro com menor rendimento, ficando abaixo de mil reais.
Em todos os bairros da Regional Boa Vista o rendimento médio
dos homens em idade ativa é superior ao das mulheres, conforme o gráfico a seguir:

distribuição percentual dos Domicílios P.P. por Classes
de Rendimento Domicíliar Per Capita - regional BOA VISTA e
curitiba - 2010

Rendimento MÉDIO DAS PESSOAS EM IDADE ATIVA (10 ANOS OU
MAIS), POR GÊNERO, dos bairros, da regional BOA VISTA E
CURITIBA - 2010

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 - 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 Domiciliar Per Capita - regional BOA VISTA e
curitiba - 2010

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 - SIDRA
Elaboração: IPPUC- Setor de Monitoração
Observações:
1 - Os dados são do Universo.
		
2 - Salário mínimo utilizado: R$ 510,00.
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3 - Domicílios P.P. - Particular Permanente

REGIONAL BOA VISTA

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 - Dados do Universo
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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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 Boa Vista apresentou 534 domicílios em situações de
extrema pobreza, com uma população residente de 1.489 habitantes. O
número de domicílios corresponde a 9,08% do total dos domicílios em
extrema pobreza do Município.

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

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

Bairros

Domicílios particulares
População residente em
permanentes, com rendomicílios particulares perdimento nominal mensal
manentes, com rendimento
domiciliar per capita de até nominal mensal domiciliar per
70 reais (1)
capita de até 70 reais(1)

Bairro Alto

69

221

Santa Cândida

78

231

Boa Vista

36

102

Pilarzinho

116

299

Bacacheri

34

92

Barreirinha

21

46

Atuba

36

112

Abranches

48

127

Tinguí

22

67

Cachoeira

28

84

Tarumã

16

32

São Lourenço

18

45

Taboão

12

31

Regional Boa Vista

534

1.489

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

Analisando os dados por bairro, observamos no bairro Pilarzinho a existência de 116 domicílios em situação de extrema pobreza,
correspondente à 22% do total 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
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração

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

Diagnóstico Socioeconômico

Embrião de
Curitiba
Localização
Estratégica
Potencial
Qualidade de Vida

Novos
Empreendimentos

Idosos
Alto Poder Aquisitivo
Variedade
Serviços e Comércio

Ocupações
Irregulares
Equipamentos

Cultura
26

REGIONAL BOA VISTA

Quando solicitado para que a Regional Boa Vista fosse retratada, houve o apontamento
de que a Regional é o verdadeiro embrião de Curitiba. Conforme descrito, a cidade teria iniciado
a partir de uma vila localizada no Bairro Alto. Talvez com base nessa observação, na sequência
houveram considerações que caracterizaram a Regional através de duas palavras: tradição e
família.
A respeito da localização, esta foi apresentada como estratégica, em virtude da proximidade com o centro do município e da relação que mantém com os municípios da região metropolitana, principalmente Colombo e Almirante Tamandaré. A avaliação feita foi de que, em razão da
conurbação existente e da dificuldade de identificar onde finaliza um município e inicia o outro,
a Regional não pode ser pensada de forma dissociada, sem considerar o elo existente com as
porções limítrofes.
Além da localização estratégica, outros aspectos foram pontuados para evidenciar o potencial da Regional. De acordo com o que foi relatado, apesar de possuir serviços e comércios
bastantes diversificados, garantindo certa autonomia em relação ao centro da cidade, os bairros
são predominantemente residenciais. Conforme posto, essa característica de ocupação, somada ao número expressivo de equipamentos relacionados ao lazer e meio ambiente, impacta de
forma positiva na qualidade de vida de sua população.
Em virtude dos aspectos levantados, e dado que determinados bairros ainda contam com
espaços livres para a expansão demográfica, a Regional vem recebendo uma série de empreendimentos residenciais, de diversos padrões construtivos. Conforme relatado, essa situação tem
impactado no aumento da densidade urbana.
Com relação à caracterização demográfica, foram recorrentes as lembranças de que a
Regional possui uma grande quantidade de idosos, que demandam equipamentos e infraestrutura urbana adequados. Já no que diz respeito às classes de renda da população, o diagnóstco
foi diversificado. Ao mesmo tempo em que foram assinaladas áreas com concentração de famílias em vulnerabilidade social, houveram marcações de pontos onde residem famílias de alto
poder aquisitivo, como os bairros Bachacheri, São Lourenço e Pilarzinho, nas proximidades das
divisas com os bairros Bom Retiro e Vista Alegre.
No tocante à economia, houve a menção sobre uma certa independência da Regional.
Segundo mencionado, há uma ampla variedade de serviços e comércios. E, conforme é possível
observar nos mapas elaborados, estes estão concentrados ao longo de ruas e avenidas, distribuídas pelos bairros da Regional.
Entretanto, também foram levantados aspectos negativos, relacionados aos problemas
sociais. O resultado foi o mapeamento de ocupações irregulares, assentamentos precários e
pontos de drogadição. Em geral, as ocupações irregulares e as condições precárias de habitação foram sinalizadas nas proximidades das divisas e dos recursos hídricos, com predominância
nas margens dos rios Atuba e Bacacheri. Os pontos de drogadição, além de serem relacionados
aos assentamentos informais, também foram ampliados para alguns equipamentos públicos,
como o Parque Tanguá, o Bosque Dr. Martim Lutero e o Parque Bacacheri (Parque General Iberê
de Mattos). A violência não foi mapeada, no entanto, sua ocorrência foi associada a existência
de áreas com iluminação insuficiente e próximas a terrenos baldios.
Poucas observações foram realizadas acerca dos equipamentos públicos e particulares.
Como destaque, a Regional demarcou as unidades educacionais de referência, como escolas
públicas e privadas e universidades. A queixa a respeito da carência de equipamentos foi relacionada àqueles relacionados à cultura. Segundo levantado, a Regional carece de mais centros
culturais, visto que estes estão concentrados na área central do município, exigindo o deslocamento da população.

Tradição
Família
Relação com RMC
Conurbação

Autonomia

Residencial
Densidade
Urbana

Vulnerabilidade
Social
Eixos Comerciais

Divisas

Violência
Educação

Localização Privilegiada;
Relação com Almirante Tamandaré
e Colombo;
Predomínio Residencial;
Serviços e Comércio diversificado;
Equipamentos de lazer e meio ambiente;
Qualidade de vida da população;
Potencial para expansão demográfica;
Famílias com alto poder aquisitivo;
Eixos Comerciais de destaque:
Rua Anita Garibaldi, Avenida
Paraná, Avenida Prefeito Erasto
Gaertner, Avenida Victor Ferreira do Amaral, Rua Alberico Flores Bueno, Lodovico Geronazzo,
Rua Amauri Lange Silvério, Rua
Raposo Tavares e Rua Desembargador Hugo Simas.
Unidades educacionais de referência:
Unibrasil, Colégio Militar de
Curitiba, Colégio Marista Santa
Maria, Universidade Tuiuti e FALEC.

Pontos Negativos:

Ocorrência de ocupações irregulares e assentamento precários
(principalmente próximo às divisas
e aos recursos hídricos);
Pontos de drogadição: proximidade
das ocupações irregulares e equipamentos públicos (Parque Tanguá, Bosque Dr. Martim Lutero e
Parque Bacacheri);
Carência equipamentos culturais;
Violência: áreas com iluminação
insuficiente e próximas a terrenos
baldios.
Pontos de Vulnerabilidade Social
e/ou insegurança:
Pilarzinho: Vila Nori, Militar, Braacatinga;
Boa Vista: Abaeté;
Bairro Alto: Vilinha;
Atuba: Vila Esperança;
Santa Cândida: Vila Leonice;
Abranches e Cachoeira: divisa com
Almirante Tamandaré;Barreirinha:
Santa Efigênia.

Preocupações:

Quantidade significativa de idosos;
Aumento da densidade populacional.
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Mapa Socioeconômico

Imagens dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Boa Vista
Fonte: Administração Regional do Boa Vista, IPPUC - Setor de Monitoração
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Hidrografia

Bacias hidrográficas

mapa das bacias hidrográficas - regional BOA VISTA

Compõem a Regional Boa Vista a Bacia do Rio Atuba, com abrangência de 71,6% da área da regional, a Bacia do Rio Belém, com atingimento de 14,6% da área, e a Bacia do Rio Barigui, encerrando os 13,8%
restantes.

mapa das bacias hidrográficas e da divisão territorial das
regionais de curitiba.
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Elaboração: IPPUC - Geoprocessamento
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Geologia e Altimetria

Formação geológica

mapa de altimetria - regional BOA VISTA

A Regional Boa Vista é composta por três formações geológicas: sedimentos inconsolidados; migmatitos, xistos, ultrabasitos, metabasitos e anfibolitos; e por argilitos,
arcósios, arenitos e conglomerados. Esta última é conhecida como Formação Guabirotuba
e compõe 37,8% 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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Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Geoprocessamento
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ZONEAMENTO
A Regional Boa Vista tem 11 zonas e setores: ZR-1, ZR-2, ZR-3,
ZR-4, ZR-OC, ZE-E, ZE-M, ZS-1, ZT-BR116, SE-BR116 e SE.
O zoneamento predominante nesta regional é a ZR-2. Com mais
de 31 milhões de metros quadrados, ela ocupa 51% da área da Regional.
Na sequência as zonas ZT-BR116, ZR-3 e ZR-4 representam, respectivamente, 9%, 8% e 7% da área. A ZR-OC abrange 5% da área e os outros
setores e zonas, juntos, cobrem 20% da área da Regional.

Total das Áreas Ocupadas pelas Zonas e Setores da
Regional BOA VISTA

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

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DAS ZONAS PREDOMINANTES NA
REGIONAL BOA VISTA

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

30

REGIONAL BOA VISTA

ZONEAMENTO - regional BOA VISTA

Dimensão Urbanística e Ambiental

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Zoneamento

ZONEAMENTO

ZONEAMENTO

ZONAS E SETORES - DESCRIÇÃO

ZONAS E SETORES - DESCRIÇÃO

Cada um dos setores e zonas em que se divide a regional possui diferentes finalidades além de parâmetros de ocupação distintos. A seguir é apresentada uma descrição sucinta de cada um.

ZE-M : Zona Especial Militar do Boqueirão, do Pinheirinho e do Bacacheri. São permitidas habitações unifamiliares e coletivas – vilas militares, usos vinculados às atividades militares, comércio e serviço (vicinal e de bairro com porte máximo de 200,00
m²). A altura máxima é de quatro pavimentos, o coeficiente de aproveitamento 0,5 e
taxa de ocupação é de até 30%.

ZR-1 : Zona residencial 1, de baixíssima densidade. São permitidas habitações unifamiliares e habitações unifamiliares em série, desde que os lotes ou frações de
terreno possuam 600 m² no mínimo. A altura máxima é dois pavimentos, coeficiente
de aproveitamento 1 e taxa de ocupação máxima 50%. São permitidos também comércio e serviço vicinal nas edificações já existentes com até 100m².
ZR-2 : Zona residencial 2, de baixa densidade. São permitidas habitações unifamiliares e habitações unifamiliares em série, a densidade máxima é de 80 habitações/ha
sendo permitido até três residências no lote padrão (360,00 m²). Altura máxima de
dois pavimentos, coeficiente de aproveitamento igual a 1 e taxa de ocupação de até
50%. Também são permitidos habitações institucionais, comércio e serviço vicinais e
indústria tipo 1 com porte máximo de 100m².
ZR-3 : Zona residencial 3, de média densidade. São permitidas habitações unifamiliares e unifamiliares em série (atendida a densidade de 80 habitações/ha), sendo
permitido três residências no lote padrão (360 m²), habitação coletiva, habitação
institucional, comércio 1 e 2, serviço vicinal (1 e 2) e indústria 1 com porte máximo
de 100m². Altura máxima é de três pavimentos, coeficiente de aproveitamento igual
a 1 e a taxa de ocupação é de até 50%.
ZR-4 : Zona residencial 4, de média-alta densidade. Permite habitação coletiva, habitação transitória 1, habitação institucional, comércio e serviço (vicinal e de bairro)
com porte máximo de 200,00 m² e indústria 1 até 100 m². Altura até seis pavimentos, coeficiente de aproveitamento 2 e taxa de ocupação é de até 50%.
ZS-1 : Zona de Serviços 1. Tem menor porte; são permitidas habitação transitória
2 e 3, comércio e serviço (vicinal, de bairro, setorial e geral), comunitário 2 – culto
religioso, comércio e serviço específico 1 e 2. Altura máxima de dois pavimentos,
coeficiente de aproveitamento 1 e taxa de ocupação é de até 50%.
ZT-BR-116 :Zona de Transição BR116. Faz a transição entre o Setor Especial da BR116 e os zoneamentos confrontantes. Permitido habitação coletiva, habitação institucional, habitação transitória 1 e 2, comunitário 1 e 2, comércio e serviço (vicinal,
de bairro e setorial), comércio e serviço específico 1 e indústria tipo 1. A altura máxima é quatro pavimentos, o coeficiente de aproveitamento é 1 e a taxa de ocupação
é de até 50%.
ZE-E : Zona Especial Educacional. Onde estão inseridos os campus da Universidade
Federal do Paraná, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e outros equipamentos de ensino como o CIETEP. Os usos permitidos são: habitação coletiva, habitação institucional, habitação transitória 1 e 2, comunitário 1 e 2, comunitário 3
- ensino, usos vinculados às atividades de ensino e serviços públicos, comércio e serviço (vicinal e de bairro) com porte máximo de 200,00 m². Altura máxima de quatro
pavimentos, coeficiente de aproveitamento 0,5 e a taxa de ocupação de até 30%.

SE : Setor Especial Estrutural. Regulamentado pelo Decreto 190/2000, esse setor
especial é o prolongamento do centro da cidade, propiciando melhores condições de
atendimento à população urbana, uma vez que se estende do nordeste ao sudoeste
do município, tangente ao centro comercial. O coeficiente de aproveitamento é quatro, com incentivos para torres comerciais e de prestação de serviços, sendo os usos
similares da ZC. O sistema viário estrutural é um trinário composto por uma via central e duas externas. A via central é aquela que contém a canaleta para o transporte
de massa e pistas lentas para atendimento às atividades lindeiras; as vias externas
são ruas paralelas com sentido único de tráfego, destinadas ao fluxo contínuo de
veículos. Nos terrenos com frente para a via central deverá ser assegurada a testada
contínua comercial através do Plano Massa, que compreende um embasamento,
constituído de térreo e sobreloja, com galeria na área correspondente ao recuo ocupado com usos comerciais e de prestação de serviços. São permitidos, na via central,
habitação coletiva, habitação transitória 1 e 2, uso misto, comércio e serviço setorial
e de bairro. Nas vias externas do trinário é permitida habitação coletiva, habitação
transitória 1 e 2, habitação institucional, comércio e serviço (vicinal, de bairro e setorial) e comércio e serviço específico 1. Não existe limitação de altura máxima. Para a
via central é permitida ocupação de 100% do terreno no térreo e primeiro pavimento,
nos demais pavimentos é reduzida a até 50%; nas vias externas a ocupação do térreo e primeiro pavimento é de até 75%, nos demais até 50%.
SE-BR-116 : Setor Especial da BR-116. Vai desde o trevo do Atuba até a Av. Winston
Churchill, são permitidas atividades comerciais e de prestação de serviços, além de
habitação coletiva, institucional e transitória em até seis pavimentos. O coeficiente
de aproveitamento é igual a 1, podendo chegar a 2 nos lotes onde se pretende uma
reciclagem dos usos existentes geradores de tráfego pesado e a taxa de ocupação
máxima de 50%. Nos pólos a altura é livre.
ZR-OC : Zona residencial de Ocupação Controlada. Situada nos limites norte e sul do
município onde, devido à existência de grande concentração de áreas verdes, limitouse o tamanho do lote para novos parcelamentos em, no mínimo, 2.000,00 m². São
permitidas habitações unifamiliares e habitações unifamiliares em série (densidade
máxima de 5 habitações/ha), habitação institucional, habitação transitória 1 e comunitário 1, além de comércio e serviço vicinal e indústria tipo 1 com porte máximo
de 100m². O coeficiente de aproveitamento é 0,4; altura máxima de dois pavimentos
e a taxa de ocupação é de até 30%.

REGIONAL BOA VISTA

31

Dimensão Urbanística e Ambiental

LEVANTAMENTO TÉCNICO
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meio ambiente - áreas verdes
A Regional Boa Vista tem a terceira maior área verde da cidade,
com 15.911.268 m², contribuindo com 15,6% do total de áreas verdes
da cidade. Com 63,98 m² de área verde por habitante, tem um indicador
superior ao apresentado pelo município (58,05 m²), como demonstram
os gráficos abaixo.

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

Em relação aos bairros da Regional, o Santa Cândida contém a
maior extensão em área verde, com 3.863.059 m², correspondendo a
24,3% do total de área verde da regional. Com essa extensão, o bairro
possui o indicador de 117,75m² de área verde por habitante, a terceira
maior da Regional.
Tingui, Bairro Alto e Boa Vista são os bairros mais densamente
povoados e também são os bairros com os menores indicadores, tendo
respectivamente 20,32 m²; 19,43 m² e 26,54 m² de área verde por habitante.
ÁREA VERDE POR HABITANTE NOS BAIRROS DA REGIONAL
BOA VISTA (M²/HAB)

Fonte: SMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Áreas Verdes 2010)
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013
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.

proporção de ÁREA VERDE de curitiba por regionais - 2010

Fonte: SMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Áreas Verdes 2010)
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013
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 - Setor de Monitoração 2013
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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meio ambiente - áreas verdes PÚBLICAS
No que diz respeito às áreas verdes localizadas em equipamentos relacionados ao meio ambiente (parques, praças, jardinetes, eixos de
animação, bosques, jardins ambientais, largos e núcleos ambientais), a
Regional Boa Vista tem uma posição intermediária se comparada às demais regionais, contribuindo com apenas 12% do montante registrado no
município.
Com 694.178 m² de áreas verdes públicas, a Regional possui a
proporção de 2,79 m² de área verde por habitante.

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

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

Com relação à proporção de extensão de áreas verdes públicas
por bairros da Regional, Taboão e São Lourenço merecem destaque. Com
26,21 m²/hab e 20,64m²/hab respectivamente, estes bairros apresentam um alto indicador em virtude da existência de equipamentos de grande porte em seu interior e da reduzida população residente.
Entre os bairros que apresentaram os indicadores mais reduzidos
estão Santa Cândida, Tingui, Bairro Alto e Boa Vista.

ÁREA VERDE PÚBLICA POR HABITANTE NOS BAIRROS DA
REGIONAL BOA VISTA (m²/HAB)

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

Elaboração: IPPUC - Monitoração

Elaboração: IPPUC - Monitoração

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DA REGIONAL BOA VISTA NAS
ÁREAS VERDES PÚBLICAS DA CIDADE

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
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ÁREAS VERDES - regional BOA VISTA

meio ambiente - EQUIPAMENTOS
A Regional Boa Vista está servida por 194 equipamentos relacionados ao meio ambiente,
estando 36 destes localizados no bairro Pilarzinho. Destaque para a quantidade significativa de
equipamentos de grande porte na Regional: são 7 parques, 3 bosques e 1 bosque de preservação.
Os bairros com menos equipamentos são o Tingui e o Taboão, com, respectivamente, 2 e 0 equipamentos.

EQUIPAMENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE por Bairro e por Tipo
regional BOA VISTA - 2013
Bosque de
Eixos de
Jardim
Núcleos
Bosques
Jardinetes
Largos
Parques Praças RPPNM¹
Preservação
Animação
Ambiental
Ambientais

Total
de
Áreas

Abranches

1

-

-

5

-

-

-

1

6

-

13

Atuba

-

-

-

7

-

-

1

1

8

-

17

Bacacheri

-

-

1

11

-

-

2

1

10

1

26

Bairro Alto

1

-

-

12

-

1

1

-

7

-

22

Barreirinha

-

-

-

5

-

-

-

1

6

-

12

Boa Vista

-

1

-

7

-

-

1

-

4

-

13

Cachoeira

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

3

Pilarzinho

-

2

1

16

-

1

1

1

13

1
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Santa
Cândida

-

-

2

10

-

-

-

-

6

-

18

São
Lourenço

-

-

-

10

-

-

1

1

-

-

12

Taboão

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Tarumã

-

-

2

6

-

1

1

-

10

-

20

Tingui

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

2

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, os lagos localizados nos Parques Bacacheri, São Lourenço e Tanguá possuem qualidade de água classificada
como criticamente degradado a poluído (classe IV). O Índice de Qualidade de Água dos Reservatórios é classificado em seis faixas da poluição, sendo a faixa I correspondente ao reservatório “não
impactado a muito pouco degradado” e a faixa VI “extremamente poluído”.

Qualidade da água dos Lagos dos Parques e Bosques da
regional BOA VISTA - média 2005 a 2008 e 2009 a 2012
Reservatório

Índice

média 2005 a 2008 média 2009 a 2012

Bacacheri

4,1

4,1

Classe IV Criticamente degradado
a Poluído

São Lourenço - Rio Belém

4,7

4,5

Classe IV Criticamente degradado
a Poluído

Tanguá - Rio Barigui

3,6

3,7

Classe IV Criticamente degradado
a Poluído

Fonte: Instituto Ambiental do Paraná - IAP
Elaboração: IPPUC - Monitoração

34

Classe

REGIONAL BOA VISTA

Dimensão Urbanística e Ambiental

LEVANTAMENTO TÉCNICO
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA

REDE DE ESGOTO

Com 99,15% de domicílios ligados à rede de água, a Regional Boa
Vista apresenta um resultado que pode ser considerado universalizado,
no que diz respeito ao abastecimento de água. Com atendimento inferior
a 99% estão os bairros Taboão, Cachoeira, Abranches e Boa Vista.

No que se refere à rede de esgoto, a Regional Boa Vista apresenta
o pior resultado entre as regionais. Os bairros Cachoeira e Taboão têm as
menores taxas, com 48,61% e 29,41% respectivamente - conforme indica
o gráfico a seguir. No bairro Taboão, 46,7% dos domicílios possuem fossa
séptica e 23,9% utilizam de outros meios de lançamento de seus efluentes.

PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES
ATENDIDOS POR REDE DE ÁGUA - REGIONAL BOA VISTA

PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES
ATENDIDOS POR REDE DE esgoto - REGIONAL BOA VISTA

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. Podemos considerar que o atendimento de coleta na
Regional Boa Vista está universalizado, como demonstrado no gráfico ao
abaixo.

PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES
ATENDIDOS POR COLETA DE LIXO - REGIONAL BOA VISTA

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

microdrenagem
A infraestrutura da Regional Boa Vista em relação à microdrenagem é deficitária comparativamente à Curitiba. A presença de bueiros/
boca-de-lobo no entorno dos domicílios é levemente inferior, porém, na
presença de meio-fio/guia a diferença é mais acentuada.
O Bacacheri apresentou a melhor condição de infraestrutura, chegando próximo a totalidade, por outro lado, o Cachoeira obteve percentuais bastante abaixo do restante dos bairros.

iluminação pública
A Regional Boa Vista, quando comparada ao município, pode ser
classificada como bem providade do serviço de iluminação pública, pois
o percentual de domicílios com entorno provido da referida infraestrutura
é superior ao de Curitiba.
Enquanto alguns bairros da regional possuem quase a universalidade de domicílios providos desse serviço, casos do Bacacheri, Tingui e
Bairro Alto, outros possuem situação um pouco mais precária, por exemplo, Cachoeira, Atuba e Santa Cândida, estes abaixo de 90% dos domicílios.
Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010)
Elaboração: IPPUC - Monitoração
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domicílios com entorno provido de microdrenagem, por
bairros da regional e curitiba - 2010

acessibilidade
A condição da acessibilidade na Regional Boa Vista é relativamente defictária, dado que os percentuais de domicílios com entorno com
presença de calçadas e de rampas para cadeirantes é inferior ao do município.
A presença de rampa para cadeirantes foi maior nos bairros Taboão, São Lourenço e Barreirinha. Por outro lado, os menos infraestruturados desse item foram Santa Cãndida, Tingui e Boa Vista.
Os bairros com maior presença de calçada são, respectivamente,
Bacacheri, São Lourenço e Tarumã, enquanto os com menor são o Cachoeira, Abranches e Taboão. Conforme o gráfico a seguir:

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

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

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

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

REDE DE COLETA DE ESGOTO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - REGIONAL BOA VISTA - 2013

A situação da Regional Boa Vista perante a presença de condições
insalubres (lixo acumulado nos logradouros e esgoto a céu aberto) é bastante semelhante ao encontrado em Curitiba, dado que o percentual de
domicílios com essas condições possuem sutiz diferenças entre essas
escalas (regional e municipal).
Apesar da pouca diferença entre a regional e o município, não é
possível dizer que o mesmo ocorre em relação aos bairros, pois há uma
grande discrepância entre alguns, por exemplo, o Santa Cândida possui
18,86% dos domicílios com entorno provido de lixo acumulado nos logradouros, enquanto o Tingui apresentou apenas 0,45%. O mesmo ocorre
com a presença de esgoto a céu aberto, o Taboão obteve 12,48% e o
Bairro Alto somente 0,42%.

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

REGIONAL BOA VISTA

37

Dimensão Urbanística e Ambiental

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Diagnóstico Urbanístico e Ambiental

Pontos Positivos:

Relevo
Acidentado

Maciços Vegetais
“Um bom lugar
para morar”

Ocupações
Irregulares
Atrativos
Turísticos
Arborização
Viária

Criminalidade
Descarga Irregular
de Resíduos

Infraestrutura
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Sob a perspectiva Urbanística, a Regional Boa Vista foi descrita através da sua história de
ocupação. Segundo narrado, a área onde está localizada era ocupada por chácaras, que com o
tempo foram sendo divididas entre os herdeiros e desta subdivisão resultou a estrutura urbana
atual. Entretanto, em decorrência do relevo acidentado, alguns terrenos permaneceram com
as dimensões originais e, em virtude da dificuldade de ocupação, mantiveram-se como áreas
verdes.
O parágrafo acima justifica, em parte, a percepção da existência de uma quantidade
significativa de áreas verdes. Neste sentido, destacou-se que não somente de maciços vegetais a Regional está bem servida, mas também de equipamentos relacionados ao lazer e meio
ambiente. Conforme mencionado, a vocação residencial dos bairros somada à disponibilidade
destes equipamentos qualifica a Regional Boa Vista como um bom lugar para morar.
Entretanto, também foram citados fatores que podem significar uma ameaça aos remanescentes florestais, como as ocupações irregulares e o avanço do mercado imobiliário. As
ocupações foram mapeadas nas proximidades da divisa da Regional com os municípios vizinhos
e com os recursos hídricos, tendo também como consequência o despejo irregular de resíduos.
Já no que diz respeito à expansão do mercado imobiliário, o impacto estaria relacionado a ações
de desmatamento e terraplanagem e ao adensamento populacional.
Além de servirem como espaços relacionados ao esporte, lazer e meio ambiente, houve
o destaque de que alguns equipamentos da Regional servem como atrativos turísticos para o
município, como os parques Tanguá e São Lourenço e a Universidade Livre do Meio Ambiente.
Entretanto, fez-se o alerta de que alguns destes equipamentos têm sido utilizados de forma
inadequada. A esse respeito foram demarcados os parques Bacacheri (Parque General Iberê
de Mattos), São Lourenço e Tanguá, devido ao uso de entorpecentes e os parques Bacacheri e
Tanguá, em virtude da poluição sonora, ocasionada principalmente pelo equipamento de som
dos veículos.
Ainda à respeito das áreas verdes, as vias foram destacadas em virtude da sua arborização. Segundo narrado, grande parte das vias da Regional possuem uma arborização satisfatória.
Todavia, houve uma observação, não somente a respeito da arborização viária, mas com relação
aos maciços vegetais como um todo, sobre a necessidade de sua manutenção constante, visto
a íntima relação entre a má conservação das áreas verdes e a criação de ambientes propícios à
criminalidade.
Além dos impactos ao meio ambiente já mencionados, também foram mapeados locais
que sofrem descarga irregular de resíduos sólidos, eixos viários com grande ocorrência de pichações e fontes poluidoras do ar e do solo, como empresas de ônibus, cemitérios e postos de
combustível. A respeito da ocorrência de pichações, houve o apontamento de que os edifícios
atingidos estão concentrados em eixos comerciais de destaque. Ainda, os infratores seriam originários, principalmente, de municípios da região metropolitana, como Almirante Tamandaré e
Colombo.
Com relação à infraestrutura urbana, esta foi classificada como relativamente boa, quando comparada a outras regionais de Curitiba. Contudo, fez-se a ressalva quanto à falta de distinção, em algumas áreas, entre a rede de drenagem pluvial e a rede coletora de esgoto, impactando de forma negativa uma sobre a outra.

Chácaras
Áreas Verdes
Equipamentos
Lazer e Meio Ambiente

Ameaças

Avanço do
Mercado Imobiliário

Uso Inadequado
Uso de Entorpecentes
e Poluição Sonora
Necessidade de
Manutenção
Fontes Poluidoras

Pichações
Distinção: Rede Pluvial
e Rede Coletora de Esgoto

Terrenos de chácaras + relevo
acidentado: áreas verdes;
Quantidade significativa de áreas verdes e de equipamentos
relacionados ao lazer e meio
ambiente;
Percepção da Regional como
um bom lugar para morar;
Pontos Turísticos: Parque São
Lourenço, Parque Tanguá, Unilivre, Pedreira Paulo Leminski,
Opera de Arame;
Vias arborizadas;
Infraestrutura urbana relativamente boa, quando comparada
às demais regionais.

Pontos Negativos:

Ameaças aos remanescentes
florestais: ocupações irregulares e expansão do mercado imobiliário;
Uso inadequado dos equipamentos públicos:
- Uso de entorpecentes (parques
Bacacheri, São Lourenço e Tanguá);
- Poluição Sonora (parques Bacacheri e Tanguá).
Impactos negativos ao meio ambiente: áreas com despejo irregular de resíduos sólidos, com
grande ocorrência de pichações
e onde há a poluição do ar e do
solo (como empresas de ônibus,
cemitérios e postos de combustível);
Falta de distinção entre a rede
de drenagem pluvial e a rede
coletora de esgoto.

Dimensão Urbanística e Ambiental

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Mapa Urbanístico e Ambiental

Imagens dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional
Boa Vista
Fonte: Administração Regional do Boa Vista, IPPUC - Setor de Monitoração
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Transporte Público

TRANSPORTE PÚBLICO
A Regional Boa Vista tem quatro dos terminais de transporte da RIT Rede Integrada de Transportes: o Terminal Santa Cândida, o Terminal Bairro
Alto, o Terminal Boa Vista e o Terminal Barreirinha, juntos eles têm capacidade
para pouco mais de 104.000 passageiros por dia útil.
O Terminal Santa Cândida tem uma linha expressa, nove alimentadoras,
uma interbairros e uma direta (Ligeirinho).
O Terminal Bairro Alto tem seis linhas alimentadoras, uma interbairros,
cinco troncais e duas linhas diretas.
O Terminal Boa Vista tem uma linha expressa, seis alimentadoras e uma
linha direta.
O Terminal Barreirinha tem sete linhas alimentadoras, duas troncais e
duas linhas diretas.
Terminal Bairro Alto
Linhas

Terminais
Linhas Interbairros

Interbairros III

Terminal Santa Cândida
Linhas Interbairros
Interbairros III

Bairro Alto, Vila Oficinas, Carmo e Capão Raso
Linhas Expressas

Santa Cândida/Capão Raso

Boa Vista, Cabral, Portão e Capão Raso
Linhas Diretas

Santa Cândida/Pinheirinho

Boa Vista, Cabral, Portão e Pinheirinho
Linhas Alimentadoras

Tingui

Cabral

Bairro Alto/Santa Cândida

Bairro Alto

Santa Felicidade/Santa Cândida

Santa Felicidade

Maracanã/Santa Cândida

Maracanã (RMC - Colombo)

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

Santa Cândida, Vila Oficinas, Carmo e Capão Raso
Linhas Diretas

Bairro Alto/Santa Felicidade

Santa Felicidade
Linhas Alimentadoras

Bairro Alto/Santa Cândida

Santa Cândida

Bairro Alto/Boa Vista

Boa Vista

Maracanã/Bairro Alto

Maracanã (RMC - Colombo)

Pinhais/Bairro Alto

Pinhais (RMC)

Esta regional tem 92% de sua população vivendo a até 250 metros de
uma linhas de ônibus, fator positivo que incentiva o uso do transporte público.
O bairro com o maior percentual de população vivendo dentro desta
condição é o Barreirinha, com 96% da população abrangida. O bairro com menor percentual é o Cachoeira, com 67% da população abrangida.
REGIONAL BOA VISTA

Terminal Barreirinha
Linhas Diretas
Barreirinha/São José

Hauer, Carmo, Boqueirão, T. Urbano São José dos
Pinhais (RMC)

Fazendinha/Tamandaré

Cachoeira, Fazendinha e Caiuá
Linhas Alimentadoras

População

População morando a até 250
m das linhas de ônibus

Percentual

Tarumã

8.072

7.636

95%

Pilarzinho

28.480

26.406

93%

São Lourenço

6.276

5.651

90%

Cabral/Cachoeira

Cabral e Cachoeira

Boa Vista

31.052

30.754

99%

Tamandaré/Cabral

Cabral e Tamandaré (RMC)

Bacacheri

23.734

21.448

90%

Boa Vista/Barreirinha

Boa Vista

Bairro Alto

46.106

43.897

95%

Terminal Boa Vista

Taboão

3.396

3.003

88%

Linhas Expressas

Abranches

13.189

10.487

80%

Cachoeira

9.314

6.210

67%

Barreirinha

18.017

17.237

96%

Santa Cândida

32.808

29.076

89%

Tingui

12.319

11.686

95%

Santa Cândida/Capão Raso

Santa Cândida, Cabral, Portão e Capão Raso
Linhas Diretas

Santa Cândida/Pinheirinho

Santa Cândida, Cabral, Portão e Pinheirinho
Linhas Alimentadoras
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Bairro

Boa Vista/Barreirinha

Barreirinha

Atuba

15.935

15.045

94%

Bairro Alto/Boa Vista

Bairro Alto

Total

248.698

228.536

92%

Fonte: URBS - Sítio virtual, consulta em Novembro de 2013.

Fonte: IPPUC - Geoprocessamento

Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013

Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013
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Pavimentação

PAVIMENTAÇÃO
A Regional Boa Vista possui pouco mais de 697 km de vias. Destas, cerca de 35 km, correspondente a 5%, são pavimentadas com saibro.
Uma situação de menor percentual na Regional em relação ao total na
cidade nesse tipo de pavimentação.
Ao analisar a pavimentação por asfalto, observa-se também situação inferior comparando-se com os percentuais da cidade. Enquanto o
Município tem 32% de pavimentação de asfalto, a Regional tem apenas
24%.
Na Regional prevalece a pavimentação alternativa, com uma extensão de 490 km, o equivalente a 70% de suas vias. Nesse tipo de pavimentação a Regional apresenta maior percentual do que o do Município
(59%).

PERCENTUAL DA EXTENSÃO das vias pavimentadas com
asfalto e anti-pó por regional - 2012

Extensão das vias POR TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
REGIONAL BOA VISTA - 2012
TIPO DE PAVIMENTO

EXTENSÃO (m)

PERCENTUAL

Asfalto

169117

24%

Pavimentação Alternativa

490347

70%

1929

0,3%

Bloco de Concreto

0

0%

Calçadão

0

0%

Paralelepípedo

419

0,1%

Pedra Irregular

532

0,1%

35019

5%

697363

100%

Concreto

Saibro
TOTAL

Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Monitoração

PERCENTUAL DA EXTENSÃO das vias pavimentadas com saibro
por Regional - 2012

Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Monitoração

PERCENTUAL DA EXTENSÃO das vias POR TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
REGIONAL BOA VISTA - 2012
Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Monitoração

Os ônibus que circulam pela Regional usam predominantemente
ruas pavimentadas com asfalto, que correspondem a 54% da extensão
das vias utilizadas pelo transporte público. Outros tipos de pavimentação,
como o anti-pó, correspondem a 45% da extensão das vias.		
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS ONDE CIRCULAM OS ÔNIBUS NA
REGIONAL BOA VISTA

Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Monitoração

Tipo de Pavimentação

Extensão (m)

Percentual (%)

Asfalto

109.967

54%

Concreto

1.929

1%

Paralelepípedo

0

0%

Outros

92.817

45%

Total

204.713

100%

Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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Transporte Público e Pavimentação

SISTEMA VIÁRIO POR TIPO DE PAVIMENTAÇÃO - REGIONAL BOA VISTA - 2012
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tRANSPORTE PÚBLICO POR LINHAS DE TRANSPORTE, TERMINAIS E ESTAÇÕES TUBO E POR ÁREA
DE ABRANGÊNCIA (250 metros) - regional BOA VISTA - 2012
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Ciclovias e Ferrovias

sistema cicloviário de curitiba - 2013

ferrovias - curitiba - 2013
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Diagnóstico Mobilidade e Infraestrutura Urbana

Pontos Positivos:

Particularidades
Binários
Regional Grande
Relevo Acidentado
Barreiras Físicas

Demandas
Supridas no Centro
Linha de
Integração
dos Bairros
Congestionamentos

Eixos
Comerciais
Região
Metropolitana
Conflitos Viários
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No que diz respeito à mobilidade e à infraestrurua urbana, o diagnóstico da Regional
foi de que ela não pode ser analisada no todo, sem considerar as particularidades existentes.
Quando avaliada a mobilidade da Regional Boa Vista, o diagnóstico foi positivo, em virtude da
existência de quatro terminais de ônibus, de canaletas exclusivas ao transporte coletivo e de
binários. Entretanto, o mesmo diagnóstico não é efetuado quando analisados alguns bairros em
separado, como o Pilarzinho, Taboão, Abranches, Cachoeira e São Lourenço.
A percepção a respeito da Regional foi de que ela é demasiadamente grande e, em virtude do relevo acidentado e das barreiras físicas existentes, o deslocamento entre os bairros
é dificultado. Entretanto, há o reconhecimento de que possíveis soluções para a melhoria dos
acessos são prejudicadas em virtude da configuração física da Regional. A implantação de binários, por exemplo, torna-se inviável pela inexistência de vias paralelas que façam o mesmo
trajeto.
Conforme descrito, o acesso à Regional Matriz, partindo-se do bairro Pilarzinho, é mais
facilitado se comparado ao acesso ao bairro Boa Vista, localizado na mesma regional. A partir
deste diagnóstico, chegou-se a conclusão de que demandas que poderiam ser supridas dentro
da própria Regional, são atendidas pelos estabelecimentos localizados no centro do município.
O mesmo ocorre para o mercado de trabalho e a geração de renda.
A identificação da dificuldade de locomoção dentro da Regional não foi exclusiva ao sistema viário, mas também foi estendida ao transporte coletivo. A esse respeito, houve a sugestão
de que fosse criada uma linha de ônibus que integrasse os diversos bairros. Ainda, foi levantada
a necessidade de um terminal que atendesse a porção localizada à oeste da Avenida Anita Garibaldi, com possível localização no bairro Pilarzinho. Quanto aos terminais existentes, à exceção
do Terminal Santa Cândida, houve o diagnóstico de que estes necessitam de melhorias em sua
infraestrutura.
Com relação à intensidade de trânsito no sistema viário, as vias identificadas com maiores problemas de congestionamento foram relacionadas àquelas que se destacam como eixos
comerciais e de serviços, como as ruas Anita Garibaldi, Vitor Ferreira do Amaral, Mateus Leme,
Fernando de Noronha e Alberico Flores Bueno, a Avenida Prefeito Erasto Gaertner e a Linha
Verde. No entanto, a sugestão da Regional é que justamente estas vias sejam pensadas para
formas alternativas de transporte, como as bicicletas. Como vias que atualmente possuem espaço destinado a esse modal foram listadas apenas a Vitor Ferreira do Amaral e a Marechal
Mascarenhas de Moraes, embora alguns parques estejam equipados com paraciclos.
Ainda no que diz respeito à intensidade de tráfego, houve aqui novamente o apontamento de que a Regional não pode ser caracterizada sem a consideração dos reflexos gerados pela
proximidade com a Região Metropolitana. De acordo com o que foi descrito, a infraestrutura urbana relacionada à mobilidade é bastante impactada pela população residente nos municípios
de Colombo e Araucária, que se desloca diariamente para o município de Curitiba.
Por fim, foram demarcados no mapa pontos conflitantes no sistema viário. Em geral,
pode-se dizer que estes pontos estão localizados nos cruzamentos em desnível (viadutos e trincheiras) e em locais de confluência de várias vias, como trevos e rotatórias.

Quatro terminais

Vias Exclusivas
Transporte Coletivo
Dificuldade de
Deslocamento
Entre os Bairros

Transporte
Coletivo
Terminal
Pilarzinho

Modais alternativos

Ciclovias
Colombo
Almirante Tamandaré

Vias exclusiva ao transporte coletivo;
Quatro terminais de ônibus;
Binários;
Terminal Santa Cândida: em processo de reforma;
Ciclovias das ruas Vitor Ferreira do
Amaral e a Marechal Mascarenhas
de Moraes;
Parques equipados com paraciclos;

Pontos Negativos:

Dificuldade de deslocamento entre
os bairros;
Necessidade de implantação de
um terminal no Pilarzinho;
Necessidade de reforma dos terminais Boa Vista, Barreirinha e Bairro
Alto;
Vias com congestionamento - geralmente as que tem concentração
comercial e de serviços:
Anita Garibaldi, Vitor Ferreira do
Amaral, Mateus Leme, Fernando
de Noronha e Alberico Flores Bueno. a Avenida Prefeito Erasto Gaertner e a Linha Verde;
Necessidade de ampliação da rede
de ciclovias;
Conflitos viários:
- Trevo do Atuba;
- Rotatória ruas Máximo João Kop,
Padre João Wislinski, Alexandre
Naldoni e Estrada de Santa Cândida;
- Bifurcação da Avenida Desembargador Hugo Simas nas ruas Raposo
Tavares e Amauri Lange Silvério.
- Cruzamento entre as vias: R. Fernando de Noronha x Av. Paraná; R.
Teodoro Makiolka x Avenida Paraná; Linha Verde x R. Vitor Ferreira do Amaral; Linha Verde x José
Zgoda; Linha Verde x retorno para
acesso à RuaFagundes Varela; PR
092 x acesso às ruas Carmelina
Cavassim, Desembargador José
Carlos Ribeiro Ribas e Prosdócimo
Lago.
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LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Mapa Mobilidade e Infraestrutura Urbana

Imagens dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Boa Vista
Fonte: Administração Regional do Boa Vista, IPPUC - Setor de Monitoração
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LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Diagnóstico Síntese
Ocupações
Irregulares
Vulnerabilidade
Social
Escolas Municipais
e Estaduais

Criminalidade
Furto e Roubo
Veículos
Prostituição

Equipamentos
Atração Turística

Cultura

Dificuldade
Acesso
Linha Férrea

Terminais
Terminal
Pilarzinho

Ciclovias
Inter-parques
46

Além de reforçar o diagnóstico elaborado acerca das três dimensões, o levantamento síntese também permitiu adicionar novas informações.
As ocupações irregulares e a concentração de famílias em vulnerabilidade social novamente foram assinaldas nas proximidades dos
recursos hídricos, em especial os rios Atuba e Bacacheri, e das divisas
com a região metropolitana, com destaque para o bairro Cachoeira. Como
forma de atender as crianças e adolescentes residentes nessas áreas, foi
apontada a necessidade de implantação de equipamentos educacionais
municipais e estaduais, em virtude da demanda pelo atendimento também dos municípios de Colombo e Almirante Tamandaré.
A respeito da criminalidade, além do uso de entorpecentes nos
parques Bacacheri e Tanguá, foi possível demarcar áreas com grande
ocorrência de furtos e roubos de veículos e de prostituição. Segundo levantado, os bairros Boa Vista e Bacacheri são os que mais sofrem com o
furto e roubo de veículos, enquanto a prostituição concentra-se em dois
pontos ao longo do Rio Atuba e nas proximidades do trevo de mesmo
nome.
Como equipamentos de destaque, mais uma vez foram demarcadas algumas escolas e unidades de ensino superior, equipamentos de
saúde e assistência social - como o Hospital Vita e o Centro-dia Lar Santa
Mãe de Junshin, e os equipamentos relacionados ao lazer e meio ambiente, principalmente aqueles de atração turística. Com relação à carência de equipamentos culturais, no mapa síntese foi possível pontuar os
únicos existentes, localizados no Parque São Lourenço e no Bairro Alto,
próximo às margens do Rio Atuba.
Outra informação reforçada através do levantamento síntese diz
respeito à falta de integração de alguns bairros com a Regional. Através
do mapa elaborado é possível identificar que a dificuldade está no acesso
dos bairros localizados nas extremidades para os bairros mais centrais,
como Boa Vista, Bacacheri e Tingui. Também as vias com trânsito intenso
de veículos foram novamente associadas aos eixos comerciais, entretanto, a esse respeito, adicionou-se o conflito viário nos cruzamentos da Rua
Anita Garibaldi com a Linha Férrea, sendo justamente esta rua uma das
alternativas para a integração com o município de Almirante Tamandaré.
Com relação aos terminais integrados de transporte, houve uma
classificação segundo o estado de conservação e a necessidade de implantação de novos equipamentos. O Terminal Santa Cândida foi apontado positivamente, em virtude de estar em processo de reforma. Conforme levantado, o Terminal Boa Vista necessita melhorias, enquanto os
terminais Barreirinha e Bairro Alto encontram-se em péssimo estado de
conservação. A área localizada à oeste da Rua Mateus Leme foi novamente apontada como carente de terminais, surgindo como sugestão a
implantação de um equipamento no bairro Pilarzinho.
Como alternativas à mobilidade urbana, além da proposta de criação de ciclovias em importantes vias de ligação, e que hoje encontramse sobrecarregadas pelo transporte motorizado, foi sugerida também a
integração dos parques através deste modal. A adoção dessa idéia, além
de surgir como uma opção de deslocamento, poderia incentivar a prática
esportiva.
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RELAÇÃO DO QUE O BOA VISTA PODE OFERECER À CURITIBA

Fonte: Administração Regional do Boa Vista
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração, 2013

RELAÇÃO DO QUE curitiba PODE OFERECER ao BOA VISTA

Fonte: Administração Regional do Boa Vista
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração, 2013

Levantamento Síntese

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Mapas Síntese

Imagens dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Boa Vista
Fonte: Administração Regional do Boa Vista, IPPUC - Setor de Monitoração
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Levantamento Síntese

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Propostas para a Regional Boa Vista: 1ª Etapa

48

3º Proposta (T)

Ideia Força: Saneamento nas áreas de rios e divisas.

Detalhamento: Ampliação da rede coletora de esgoto onde ainda não existe.

Justificativa: Necessidade de despoluir os rios e promover qualidade de
vida das pessoas ao redor.

Estratégias:
o
Parceria Município, Estado e União;
o
Recuperação das nascentes;
o
Campanhas Educativas;
o
Relocação das Famílias em áreas de preservação ambiental;
o
Fiscalização.
4º Proposta (T)

Ideia Força: Transporte Coletivo;

Detalhamento: Implantação do Terminal “Pilarzinho”;

Justificativa: Atender a população da região e desafogar linhas existentes.

Estratégias:
o
Viabilizar local para construção;
o
Estudo de linhas que atendam à região metropolitana (ex: Almirante Tamandaré);
o
Linhas integradas.

REGIONAL BOA VISTA

mobilidade
ação
social

PD

2º Proposta

Ideia-Força: Implantação de binários;

Detalhamento: Implantação de binários nas principais vias: Anita Garibaldi, Fernando de Noronha, Mateus Leme e Raposo Tavares.

Justificativa: Melhorar a Fluidez do transito.

Estratégias:
o
Retirar estacionamentos laterais, ampliando as pistas;
o
Criar estacionamentos públicos nas vias que cruzam;
o
Criar travessias elevadas para pedestres;
o
Relocação da linha férrea para fora da cidade;
o
Parcerias: Município, Estado e União.

1º Proposta (OK)

Ideia-Força: Faixas exclusivas.

Detalhamento: Definir uma faixa exclusiva para ônibus (direita).

Justificativa: Para melhorar o fluxo de carros.

Estratégias: (não consta)

2º Proposta (T)

Ideia-Força: Retribuir com dignidade.

Detalhamento: Ampliar a rede de atendimento ao idoso. Implantar “centros
dia” com disponibilidade de transporte.

Justificativa: Aumento da população idosa.

Estratégias:
o
Definir novas parcerias com entes privados.

lazer e meio
ambiente

1º Proposta (OK)

Ideia-Força: Mobilidade.

Detalhamento: Calçadas e ciclovias adequadas à circulação.

Justificativa: Garantir segurança para circulação de pessoas, diminuindo o
trânsito de veículos nas vias e promover uma alternativa ao transporte. Melhorar
a qualidade de vida da população.

Estratégias:
o
Rever legislação, a gestão e demais regulamentações;
o
Campanhas educativas;
o
Fiscalização Efetiva;
o
Prever segurança;
o
Manutenção Preventiva.

Grupo 2:

3º Proposta (T)

Ideia Força: Bem estar nos parques.

Detalhamento: Disponibilizar banheiros com acessibilidade, lavatórios e bebedouros e bancadas com pia nas churrasqueiras.

Justificativa:

Estratégias:
o
Horário para abrir e fechar parques.

educação e
ação social

mobilidade

transporte coletivo

saneamento

binários

mobilidade

mobilidade

calçadas / cilcovias

Grupo 1:

4º Proposta (T)

Ideia Força: Valorizando o vinculo familiar.

Detalhamento: Flexibilizar o horário de CMEI.

Justificativa: Permitir que as mães possam buscar seus filhos após o horário
comercial

Estratégias:
o
Ampliação do horário até 19:00.
o
Possibilidade da criança permanecer apenas meio período.

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 Boa Vista: 1ª Etapa
Grupo 4:

mobilidade

4º Proposta (OK)

Ideia Força: Mobilidade.

Detalhamento: Implantação de ciclovias e bicicletários nos principais
eixos comerciais.

Justificativa: Diminuição da circulação de veículos.

Estratégias:
o
Por meio de um projeto do IPPUC, com recursos do próprio município.

transporte
ferroviário

segurança mobildiade

3º Proposta (T)

Ideia Força: Centro Cultural.

Detalhamento: Construção de centros culturais (cinemas, teatros e área
para grandes eventos).

Justificativa: Falta de espaços alternativos para oferecer lazer e atividades culturais dentro da Regional.

Estratégias:
o
Parceria com os governos Estadual e Federal.

meio
ambiente

mobilidade

2º Proposta (OK)

Ideia-Força: Esporte e Lazer.

Detalhamento: Criação de um complexo esportivo.

Justificativa: Maior oportunidade aos jovens e promover o acesso ao
esporte.

Estratégias:
o
Parceria com governo federal, com projetos para o Ministério do Esporte
e recursos do próprio município.

cultura

esporte
e lazer

PD

1º Proposta

Ideia-Força: Mobilidade e Transporte de Massa.

Detalhamento: 1) Implantação do metrô de superfície sobre a linha verde. 2) Criação do Terminal viário na Região do Pilarzinho.

Justificativa: Melhorar a circulação de massa para o centro da cidade e
dentro da própria Regional.

Estratégias:
o
Apoio do Governo Federal e parceria com a iniciativa privada.

mobilidade

Grupo 3:

PD

1º Proposta

Ideia-Força: Integração Metropolitana via transporte ferroviário.

Detalhamento: Disponibilizar a linha Piraquara-Pinhas-Curitiba para o
tráfego do transporte de passageiros. Criação de novas linhas e adequação da
existente. Ex: Elevação dos trilhos e passagens.

Justificativa: Aumento das opções de Mobilidade Urbana.

Estratégias:
o
Concessão PP (Público-Particular).

2º Proposta (T)

Ideia-Força: Redimensionamento do Corredor Viário da Anita Garibaldi.

Detalhamento: Relocação da linha férrea dentro de sua faixa domínio.
Criação de Binários.

Justificativa: Melhoria da Mobilidade Urbana.

Estratégias:
o
Boa vontade política.

PD

3º Proposta

Ideia Força: Criação do Conselho Municipal de Segurança.

Detalhamento: Mobilização da Comunidade e do governo local em prol
da melhoria dos setores de segurança.

Justificativa: Melhoria da Segurança.

Estratégias:
o
PPP (Parceria Público-Privada).

4º Proposta (OK)

Ideia Força: Retomada do Plano de Arborização.

Detalhamento: Rearborização através da retirada das árvores antigas e
plantio de novas.

Justificativa: Os estragos causados pelas árvores antigas (calçamento,
fiação, entre outros)

Estratégias:
o
Interesse Político.

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 Síntese

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Propostas para a Regional Boa Vista: 2ª Etapa
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Grupo 2:

3º Proposta (T)

Ideia Força: Retribuindo com dignidade.

Detalhamento: Ampliar a rede de atendimento ao idoso. Implantar “centros dia” com disponibilidade de transporte.

Justificativa: Aumento significativo da população idosa.

Estratégias:
o
Definir novas parcerias com entes privados.

REGIONAL BOA VISTA

2º Proposta (OK)

Ideia-Força: Mobilidade.

Detalhamento: Ampliação da rede de ciclovias com implantalção de bicicletários em pontos estratégicos.

Justificativa: Melhoria da qualidade de vida; diminuição de veículos e
usuários do transporte público.

Estratégias:
o
Ampliação da rede de ciclovias;
o
Construção de bicicletários;
o
Estudos para descontos do cidadão que usufruir deste equipamento
(ex: IPTU);
o
Campanhas Educativas.
3º Proposta

Ideia Força: Esporte/Lazer/Cultura.

Detalhamento: Construção de complexos culturais e esportivos.

Justificativa: Diminuir os índices de violência, prevenir o uso de drogas e
descobrir possíveis atletas.

Estratégias:
o
Construção de espaços;
o
Viabilização de projetos;
o
Parceria com empresas privadas.

ciclovias

binário

mobilidade

PD

2º Proposta

Ideia-Força: Binário da Av. Anita Garibaldi.

Detalhamento: (não consta)

Justificativa: Melhorar a Fluidez do transito.

Estratégias:
o
Retirar estacionamentos laterais, ampliando as pistas;
o
Criar estacionamentos públicos nas vias que cruzam;
o
Criar travessias elevadas para pedestres;
o
Relocação da linha férrea para fora da cidade;
o
Parcerias: Município, Estado e União.

PD

1º Proposta

Ideia-Força: Binário.

Detalhamento: Binário nas principais vias.

Justificativa: Fluidez no trânsito.

Estratégias:
o
Alargamento das vias. Retirada de estacionamento destas vias. Melhoria na segurança das vias laterais e construção de passarelas para travessia de
pedestres.

mobilidade

1º Proposta (OK)

Ideia-Força: Faixas exclusivas.

Detalhamento: Definir uma faixa exclusiva para ônibus (direita).

Justificativa: Para melhorar o fluxo de carros.

Estratégias: (não consta)

esporte, lazer
e cultura

ação
social

binário

mobilidade mobilidade

transporte coletivo

Grupo 1:

PD

Levantamento Síntese

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Propostas para a Regional do Boa Vista: 3ª Etapa
PROPOSTAS VOTADAS COMO PRIORITÁRIAS PARA A REGIONAL
A partir da segunda etapa de elaboração de propostas e definição
de prioridades, as ideias-força resultantes foram colocadas em votação.
Os participantes puderam escolher uma das seguintes ideias como proposta prioritária para a regional:
Ideia-Força: Mobilidade: faixas exclusivas;
Ideia-Força: Mobilidade (binários);
Ideia Força: Mobilidade (ciclovias e bicicletários);
Ideia-Força: Retribuindo com dignidade;
Ideia Força: Esporte, lazer e cultura.
Conforme é possível observar, na segunda etapa de elaboração
de propostas, houveram três idéias-força com o tema mobilidade. Entretanto, uma prevê a prioridade ao transporte coletivo, na adoção de faixas
exclusivas para a circulação deste, a segunda voltada ao tráfego de veículos motorizados, através da adoção de binários, e a terceira dirigida ao
transporte cicloviário.
Além das três propostas envolvendo mobilidade, os participantes
também poderiam votar entre propostas de ação social para o público
idoso e de construção de complexos culturais e esportivos, como forma
de inibir a violência e de prevenir o uso de drogas.
A proposta mais votada como prioridade para a Regional Boa Vista
foi a ideia-força “Mobilidade: faixas exclusivas”, com 13% dos votos. A
proposta de ampliação da rede de ciclovias e de implantação de bicicletários em pontos estratégicos ficou em segundo lugar, com 10 votos. Na
sequência, ficou a idéia-força que propôs a criação de binários (8 votos),
seguida pelas idéias-força “Retribuindo com dignidade” e “Esporte, lazer
e cultura”, com 6 votos cada.

Fonte: Administração Regional Boa Vista
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013
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Levantamento Técnico x Perceptivo

Através da caraterização histórica do Bairro Alto é possível validar a percepção da Regional Boa Vista como o verdadeiro embrião de Curitiba, em função da
localidade conhecida como Vilinha, ocupada por desbravadores que chegaram no
século XVII em busca de minas de ouro e pedras preciosas.
Quando analisada a proporção de produção residencial e não residencial, é
possível validar a visão da Regional Boa Vista como predominantemente residencial.
Entre 2000 e 2012 a produção de unidades residenciais respondeu por 87% do
total, com uma leve superioridade das unidades de maior densidade (apartamentos) sobre o tipo “casa”. Entretanto, também é possível verificar uma quantidade
significativa de estabelecimentos comerciais, com maior concentração nos bairros
Bacacheri, Bairro Alto e Boa Vista, o que pode refletir na percepção da Regional como
diversificada na oferta de comércio e serviços.
Outra informação validada através do levantamento perceptivo diz respeito
à caracterização demográfica. Ainda que a variação populacional da Regional Boa
Vista entre 2000 e 2010 tenha sido semelhante à constatada no município, alguns
bairros, principalmente aqueles localizados nas extremidades, tiveram um aumento
significativo da população, impactando no aumento da densidade mencionado na
avaliação perceptiva. A respeito da proporção significativa de idosos, foi possível verificar que estes corresponderam a 12,3% da população em 2010, o terceiro maior
percentual entre as regionais.
Com relação à diversidade socioeconômica citada, foi possível verificar que
as demarcações das áreas com maior poder aquisitivo correspondem aos setores
censitários com maior rendimento médio, bem como a ocorrência de famílias em
condição de vulnerabilidade social coincide, em parte, com as ocupações irregulares
ou com os setores censitários de menor rendimento.
Algumas informações perceptivas não foram passíveis de verificação através
do levantamento técnico em virtude da ausência de dados, entretanto acrescentaram o diagnóstico, como os pontos onde há concentração de problemas sociais,
como prostituição e o uso de substâncias psicoativas.

Imagens das oficinas realizadas na Regional Boa Vista
Fonte: IPPUC - Setor de Monitoração
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ambiental

socioeconômico

Se contrapostos os levantamentos técnico e perceptivo, é possível concluir
que muitas das informações se 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.

Os mapas de declividade e de áreas verdes da Regional Boa Vista, bem como
a caracterização histórica dos bairros que dela fazem parte, ajudam a embasar a
percepção de como ela foi ocupada e que esta forma de ocupação resultou na reserva de áreas para a composição dos equipamentos relacionados ao lazer e meio
ambiente. De fato, a porção norte do município é marcada por um relevo acidentado
e pela existência de uma extensão considerável de áreas verdes. Quando analisado
o território da Regional, faz-se correto o levantamento dos equipamentos de grande
porte como um ponto positivo e diferencial em relação às demais regionais: são três
bosques, dois bosques de preservação e sete parques.
Entretanto, também são pertinentes os receios quanto aos fatores que ameaçam a manutenção dos remanescentes vegetais e qualidade do meio ambiente,
como a localização das ocupações irregulares nas margens dos recursos hídricos e
o aumento da densidade populacional. Ainda, há que acrescentar que boa porção
do território da Regional não é atendida pela rede de coleta de esgoto, vide o mapa
correspondente.
Além dos cruzamentos das informações que vieram a validar os levantamentos realizados, vale dizer que a identificação de usos inadequados dos equipamentos
urbanos, bem como a relação de fontes poluidoras do meio ambiente, como empresas de ônibus, cemitérios e postos de combustível, permitiram o enriquecimento das
informações contidas no diagnóstico.

mobilidade

Considerações acerca das três dimensões

Conforme já mencionado, a análise das condições topográficas da Regional
permite certificar a percepção de um relevo bastante acidentado. Quando sobrepostos os mapas de declividade e de sistema viário, é possível concluir que essa condição topográfica teve reflexos sobre a malha viária, imprimindo sobre alguns bairros um traçado bastante irregular. Ainda, há que se considerar as barreiras físicas
mencionadas, determinadas por grandes estruturas urbanas, como a Linha Férrea.
Com base nesse diagnóstico, é correto o levantamento perceptivo, quando atribui às
condições supracitadas a justificativa pela dificuldade de deslocamento no interior
da Regional.
A dificuldade de mobilidade foi estendida também ao transporte coletivo, no
que diz respeito à falta de integração entre os bairros e à necessidade de implantação de um terminal que atendesse a porção a oeste da Avenida Anita Garibaldi.
Talvez essa percepção esteja relacionada ao fato de que algumas áreas da Regional
são atendidas exclusivamente por linhas troncais e convencionais, que, no caso dessa última, fazem a ligação do bairro com o centro de Curitiba sem integração. Essa
informação também valida a sensação de maior facilidade de deslocamento para a
porção central em relação ao acesso a bairros mais próximos.
Outra constatação pertinente diz respeito ao impacto dos municípios da Região Metropolitana de Curitiba sobre a mobilidade da Regional. Segundo trabalho
desenvolvido pelo IPARDES, com base nos dados do Censo Demográfico do IBGE,
Colombo e Almirante Tamandaré estão entre os três municípios com o maior número de pessoas que se deslocam para Curitiba para trabalho e/ou estudo (Colombo:
56.992; Almirante Tamandaré: 34.113). Ainda que o número de pessoas residentes
em Curitiba que se deslocam para esses municípios seja inferior ao fluxo contrário,
entre 2000 e 2010 houve um aumento acima de 160%.
Por fim, a associação das vias que concentram atividades comerciais com a
intensidade de fluxos destas foi unânime para todas as regionais. Entretanto, fica
registrado o apelo para que nesses casos seja priorizado modais alternativos de
transporte sobre o veículo particular.
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