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REGIONAL BOQUEIRÃO

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 Boqueirção
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 Boqueirão
Fonte: Administração Regional do Boqueirão, IPPUC - Setor de Monitoração

4

REGIONAL BOQUEIRÃO

Caracterização Territorial

LEVANTAMENTO TÉCNICO

A Regional Boqueirão localiza-se na porção sul do município, fazendo divisa com o Município de São José dos Pinhais.
A área total da Regional é de 3.980,66 hectares, o que significa
9,2% do território de Curitiba.

A Regional Boqueirão é composta por quatro bairros: Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer e Xaxim. O maior bairro da regional é o Boqueirão,
com 1.474,39 hectares, e o menor é o Hauer, com 399 hectares.

mapa da divisão territorial das regionais de curitiba

mapa da divisão territorial dos bairros da regional
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Fonte: IPPUC- Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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gráfico da extensão territorial por bairros da
regional bOQUEIRÃO (hectares)

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

Fonte: IPPUC - Banco de Dados
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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O antigo Boqueirão já era citado em 1856 nos registros de terras, caracterizado
como um grande banhado, numa extensa propriedade de quase 1.000 alqueires
pertencente por muitos anos à família do coronel Manoel Antonio Ferreira. Conforme relato dos moradores, existia na região uma cova profunda chamada de “boqueirão”. A história do bairro é marcada pelo convívio com caminhos intransitáveis,
que permaneceram por muito tempo isolados por falta de infraestrutura local. A dimensão espacial da antiga localidade refere-se à Fazenda Boqueirão, que abrangia
também áreas do Alto Boqueirão, boa parte do Xaxim e Vila Hauer. Na década de
1930 extensas áreas da Fazenda Boqueirão foram subdivididas em lotes urbanos
(cerca de 1.200 unidades) e lotes coloniais. O loteamento foi implantado pela Companhia Territorial do Boqueirão, fundada em 1933 pelas famílias de Victor Ferreira
do Amaral e Alexandre Harthey Gutierrez, que enfrentaram muitos obstáculos relativos aos alagamentos e dificuldades de acesso para a demarcação dos lotes. No ano
seguinte, os menonitas chegaram em Curitiba se estabelecendo próximo à Fazenda
Boqueirão e contribuíram muito para o progresso da região. Formou-se um núcleo
de pequenas chácaras com trabalho agrícola e criação de gado leiteiro. As leterias
caracterizaram-se como atividade marcante no bairro quando, em 1945, David Tows
fundou a Cooperativa Mista do Boqueirão e a produção leiteira assumiu caráter empresarial. Apesar de os planos vigentes não terem previsto tanto crescimento nesta
região da cidade, o antigo Boqueirão teve um signifgicativo desenvolvimento, demandando ao poder público a revisão de metas para atender necessidades locais.

hauer

boqueirão

Caracterização Histórica

LEVANTAMENTO TÉCNICO
Robert Hauer, imigrante alemão nascido na Silésia, chegou ao Brasil em 1863
com 12 anos de idade, junto de seus irmãos e seus pais Anton Hauer e Francisca Teichmann. Seu irmão mais velho Joseph Hauer foi quem instalou a primeira
geradora de energia elétrica em Curitiba, e depois voltou para a Alemanha. A família toda se dedicou ao comércio e à indústria. Em 1876, Robert reunindo suas
economias (e possivelmente com a ajuda do pai), montou um grande armazém na
atual Avenida Luiz Xavier, para aluguel de caleches, com cocheiras no local. Com
forte tino para os negócios, na década de 1890 adquiriu uma área de aproximadamente 500 alqueires localizada na parte sul da cidade, entre os bairros Novo
Mundo, Lindóia, Parolin, Fanny, Xaxim e o Hauer (anteriormente chamado de Vila
Hauer). Posteriormente, com sua morte, a área da Fazenda foi partilhada entre
seus seis filhos, os quais a partir da década de 1940 passaram a loteá-la, assim
surgindo a Vila Hauer, entre outros bairros citados. Hoje o bairro Hauer conta com
numerosos estabelecimentos comerciais principalmente em torno da canaleta de
ônibus. O bairro Hauer, desde 1975, já não tem mais a palavra “Vila” no nome.

Jardim Zoológico de Curiritba - Bairro Alto Boqueirão, 1978

Parque Náutico - Bairro Boqueirão, 1979

xaxim

Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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O povoamento em torno do antigo caminho que ligava Curitiba a São José dos Pinhais, atual Rua Francisco Derosso, deu origem ao bairro Xaxim. A população inicial
de índios e caboclos começou a diversificar-se no início do século com a chegada de
sucessivos grupos de imigrantes italianos, alemães (menonitas), poloneses, entre
outros. Na divisa entre o povoado e a Fazenda Boqueirão existia uma porteira cujo
batedor era um Xaxim, o que , associado ao fato de as terras serem demarcadas
com valas plantadas de Xaxim, determinou o nome que o bairro conserva até hoje.
“Xaxim” é um termo de origem caingangue que se refere ao tronco de certas samambaias. Já na área oeste do Xaxim existem loteamentos que se originaram de uma
grande área onde havia um matadouro conhecido por “charqueada dos Hauser”.
Em 1951 parte dessas terras foi vendida e surgiram os loteamentos Vila São Pedro, Vila Rex e Jardim Urano, dentre outros, mas todos fazem parte do bairro Xaxim.

REGIONAL BOQUEIRÃO

alto boqueirão

Fonte: IPPUC - Banco de Imagens

No final do século XIX a antiga região do Alto Boqueirão era vista por seus aspectos
paisagísticos, compostos por vegetações das várzeas do rio Iguaçu e por campos nas
áreas altas mais próximas dos antigos Xaxim e Boqueirão. Dessa forma a região ficou
conhecida como Alto Boqueirão e essa denominação foi oficializada em 1975. O antigo bairro teve suas primeiras ocupações mistaradas aos vizinhos Boqueirão e Xaxim
que formavam uma extensa fazenda, já em meados da década de 1850, considerada como referência local. A área era ocupada principalmente com a criação de gado
bovino. Na década de 1930 deu-se início ao processo de subdivisão da Fazenda Boqueirão com a fundação da Copanhia Territorial do Boqueirão. A partir da década de
1960 o Alto Boqueirão enfrentou o início do crescimento populacional intenso com a
formação de vilas e núcleos habitacionais que vieram a modificar a paisagem. Assim
como ocorreu com o bairro vizinho do Boqueirão, esse crescimento demandou infraestrutura por parte dos governantes. Em meados da década de 1970 foi implantado
o Parque Iguaçu nas proximidades do rio Iguaçu, abrindo espaço para as instalações
do Jardim Zoológico de Curitiba, considerado como impotante referência da região.

Caracterização Demográfica
População E DENSIDADE DEMOGRÁFICA

LEVANTAMENTO TÉCNICO

DENSIDADE DEMOGRÁFICA por setorES censitárioS - regional BOQUEIRÃO - 2010

A Regional Boqueirão tem uma população de 197.346 habitantes,
correspondendo a 11,26% do total do Município. No período de 2000 a
2010 apresentou crescimento de 4,86%, um crescimento abaixo ao apresentado pelo Município, que foi de 10,37%.
População por regional (habitantes) - 2010

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

Com relação à variação populacional constatada entre 2000 e
2010, o bairro Hauer foi o único a apresentar uma variação negativa, com
um decréscimo de 3,87%. O bairro que sofreu a maior variação no período foi o Boqueirão, com um acréscimo de 6,84% na sua população.
A densidade populacional da regional é de 49,58 hab/ha (habitantes por hectare) e o bairro Xaxim, com 62,94 hab/ha, é o bairro com
maior densidade populacional da regional.

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

2010

Densidade
(habit./ha.)

Alto Boqueirão

51.155

53.671

44,77

4,92%

Boqueirão

68.495

73.178

49,63

6,84%

Hauer

13.851

13.315

33,37

-3,87%

Xaxim

54.691

57.182

62,94

4,55%

Regional Boqueirão

188.192

197.346

49,58

4,86%

Bairros

Variação
Populacional

Fonte: IPPUC - Banco de Dados
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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Caracterização Demográfica
Idade de População
A pirâmide etária da Regional do Boqueirão apresenta um estreitamento na base indicando uma tendência de diminuição percentual de
crianças e jovens.
A população mais jovem representa 47,06% da população total,
sendo composta por 41.297 crianças (0 a 14 anos) e 51.601 jovens (entre 15 a 29 anos).
A população idosa (acima de 60 anos) é de 20.686 habitantes.
Apesar de representar apenas 10,5%, essa faixa etária aumentou em números absolutos cerca de 54% no período de 2000 a 2010.

pirâmide etária da regional BOQUEIRÃO - 2010

LEVANTAMENTO TÉCNICO

representatividade das faixas etárias - regional BOQUEIRÃO 2000 E 2010
A população da Regional em 2010, por
faixa etária, estava assim distribuída:
0 a 4 anos - 6,4 % da população;
5 a 14 anos - 14,6 % da população;
15 a 24 anos - 17 % da população;
25 a 59 anos - 51,6 % da população;
60 anos e mais - 10,5% da população;
Fonte: IBGE - Censo 2000 e 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração

POPULAÇÃO, POR COR OU RAÇA, POR BAIRRO - regional BOQUEIRÃO - 2010

Fonte: IBGE - Censo 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração

POPULAÇÃO, POR COR OU RAÇA - regional BOQUEIRÃO - 2010

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

Fonte: IBGE - Censo 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração
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Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Educação

população alfabetizada

Taxa de atendimento

Conforme é possível observar através do gráfico abaixo, ainda que
haja algumas diferenças entre a população alfabetizada no que diz respeito ao gênero ou ao bairro de residência, em todos os casos o indicador
é superior a 95% da população acima de 5 anos alfabetizada.
O bairro Hauer apresentou as melhores taxas, tanto no total como
também por gênero, com a característica de maior alfabetização das mulheres em relação aos homens, diferentemente da maioria dos bairros e
do município.
Os demais bairros da regional demonstraram padrão similar ao
encontrado em Curitiba como um todo, maior alfabetização dos homens
em relação as mulheres e taxas próximas a 96% e 97%.

creches e pré-escola
A Regional Boqueirão tem uma população entre 0 e 5 anos de
15.229 crianças. Dessas, 4.858 crianças, correspondente a 31,9%, são
atendidas em creches públicas municipais e conveniadas e escolas municipais que oferecem pré-escola.

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

CONVENIADAS

CMEI

EM

TOTAL

Alto Boqueirão

1334

-

229

1563

Boqueirão

1027

524

214

1765

Hauer

-

295

-

295

Xaxim

749

325

161

1235

Regional Boqueirão

3110

1144

604

4858

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 BOQUEIRÃO - 2012

Fonte: IBGE - Censo 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração

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

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Educação

Taxa de atendimento
ensino fundamental
A população com idade entre 6 e 10 anos na Regional é de 13.894
crianças. Na Regional Boqueirão, são atendidas 74,60% dessas crianças em escolas públicas municipais. O bairro com maior percentual de
crianças em escola pública é o Boqueirão, com taxa de atendimento de
84,13%, e o que apresenta o menor percentual é o Xaxim, com 65,21%.
A população com idade de 11 e 14 anos, estudantes dos anos
finais do Ensino Fundamental (6º ano até a 8ª série ou 9º ano), somam
12.174 jovens, mas não são atendidos por escolas municipais.

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

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

Escola Municipal Francisco Derosso - Bairro Xaxim
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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unidades da educação por tipo - regional BOQUEIRÃO - 2013

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Educação

IDEB - ensino fundamental
O IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - para
os anos iniciais mostra um desempenho decrescente das escolas da Regional Boqueirão. Em 2009, 19 escolas atingiram ou superaram a meta
estabelecida (nota igual ou superior a 5,1) e em 2011, esse número caiu
para 15 escolas a atingirem a meta (nota igual ou superior a 5,5). Cinco
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 BOQUEIRÃO - 2009/2011

ideb em escolas municipais - regional BOQUEIRÃO 2009 e 2011
ESCOLA

BAIRRO

2009

2011

Meta: 5,1 Meta 5,5

Escola Municipal Jornalista Arnaldo Alves
da Cruz

Alto Boqueirão

4,9

4,8

Escola Municipal CEI Professora Maria
Augusta Jouve

Alto Boqueirão

6,0

5,3

Escola Municipal Lapa

Boqueirão

5,6

5,3

Escola Municipal Wenceslau Braz

Boqueirão

5,5

5,3

Escola Municipal Professora Sophia GaertAlto Boqueirão
ner Roslindo

5,8

5,4

Escola Municipal CEI Érico Veríssimo

Alto Boqueirão

5,8

5,5

Escola Municipal Professor Germano Paciornik

Boqueirão

5,4

5,6

Escola Municipal Professor Francisco Hübert

Alto Boqueirão

5,6

5,7

Escola Municipal Jardim Europa

Xaxim

5,7

5,8

Escola Municipal CEI David Carneiro

Xaxim

5,5

5,9

Alto Boqueirão

6,1

6,0

Boqueirão

6,0

6,0

Xaxim

5,7

6,0

Escola Municipal CEI Professora Tereza
Matsumoto

Boqueirão

6,2

6,1

Escola Municipal Rolândia

Boqueirão

6,2

6,1

Xaxim

6,2

6,1

Boqueirão

6,5

6,5

Escola Municipal Professor Guilherme
Butler

Hauer

6,6

6,6

Escola Municipal Francisco Derosso

Xaxim

6,7

6,6

Escola Municipal Leonor Castellano

Boqueirão

6,8

6,9

Escola Municipal de Educação Especial
Helena Wladimirna Antipoff

Boqueirão

-

-

Escola Municipal CEI Maestro Bento Mossurunga
Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo
Escola Municipal Castro

Escola Municipal Paranavaí
Escola Municipal Nivaldo Braga

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.
Neste ano, duas escolas municipais da Regional apresentaram
taxa superior ou igual a 5,0%. A Escola Municipal Jardim Europa e a Escola Municipal Jornalista Arnaldo Alves da Cruz apresentaram taxas de
reprovação de 5,58% e 7,32%, respectivamente.

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

Escola Municipal Jornalista Arnaldo Alves da Cruz - Bairro Alto Boqueirão
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Equipamentos: Saúde

unidades de saúde por tipo - regional BOQUEIRÃO - 2013

Unidade de saúde nos bairros por tipo
REGIONAL boqueirão - 2010
Tipo
Bairros

Básica(1)

Urgências Saúde da
Médicas(2) Família(3)

Saúde da
Família e
Especializada(4)
Especializada

Total

Alto Boqueirão

2

-

2

-

-

4

Boqueirão

3

1

3

-

-

7

Hauer

1

-

-

-

-

1

Xaxim

3

-

-

-

-

3

Total

9

1

5

0

0

15

Fonte: SMS - Secretaria Municipal de Saúde, IPPUC - Banco de Dados/SEUC - Sistema de Equipamentos Urbanos de Curitiba
ELABORAÇÃO: IPPUC/Banco de Dados
NOTA: (1) É a unidade que oferta Serviços Ambulatoriais Básicos, Programas e outros procedimentos.
(2) CMUM -Centro Municipal de Urgências Médicas
(3) ESF - Estratégia Saúde da Família
(4) 9 Especializadas no atendimento da Dependência Química, Pessoas Carentes, Odontologia, Crianças,
Mulheres, Portadores de Deficiência, Idosos e 3 Centros de Especialidades.

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

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Equipamentos: Abastecimento e Ação Social

unidades do abastecimento por tipo - regional BOQUEIRÃO - 2013

unidades da ação social por tipo - regional BOQUEIRÃO - 2013

REGIONAL BOQUEIRÃO
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Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

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

14
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organização da sociedade civil - regional BOQUEIRÃO - 2013

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Segurança

homicídios dolosos
Segundo os Inquéritos instaurados da Polícia Civil, a Regional Boqueirão teve um decréscimo de 28% no número de homicídios dolosos
registrados em 2012, em relação a 2010. Entretanto, alguns bairros permanecem com um número elevado.
Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, o bairro Boqueirão foi o que apresentou o maior número de homicídios dolosos em
2012: 35. Na sequência, o bairro Alto Boqueirão apresentou 24 ocorrências, seguido pelo bairro Xaxim, com 18 ocorrências.

ocorrências GEORREFERENCIADaS de homicídio doloso
SEGUNDO O MÉTODO - regional bOQUEIRÃO - 2012

número de ocorrências de homicídios dolosos
SEGUNDO O MÉTODO - regional BOQUEIRÃO - 2012
BAIRROS
Alto Boqueirão

Boqueirão

Hauer
Xaxim

MÉTODO

TOTAL POR TOTAL POR
MÉTODO
BAIRRO

ARMA DE FOGO

22

OBJETO CORTANTE
PENETRANTE

2

ARMA DE FOGO

24

FORÇA CORPORAL

2

NE

1

OBJETO CONTUNDENTE

1

OBJETO CORTANTE
PENETRANTE

7

ARMA DE FOGO

2

ARMA DE FOGO

16

OBJETO CONTUNDENTE

1

OBJETO CORTANTE
PENETRANTE

1

TOTAL

24

35

2
18
79

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

PROPORÇÃO de ocorrências de homicídios dolosos
SEGUNDO O MÉTODO - regional BOQUEIRÃO - 2012

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

REGIONAL BOQUEIRÃO
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Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Segurança

homicídios dolosos

ACIDENTES FATAIS NO TRÂNSITO

No que diz respeito à faixa etária das vítimas, há uma concentração de adultos (25 a 59 anos), com 59% das ocorrências, seguida diretamente por jovens (15 a 24 anos), com 30% do total.

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

BAIRROS

0a4
anos

5 a 14
anos

Alto Boqueirão

0

0

7

14

1

2

Boqueirão

0

0

8

22

1

4

Hauer

0

0

1

1

0

0

Xaxim

0

0

8

10

0

0

TOTAL

0

0

24

47

2

6

PERCENTUAL

0%

0%

30%

59%

3%

8%

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

Fonte: SMS; SESP, 2012

Em 2012, foram registrados 17 acidentes fatais no trânsito, correspondente a 6,6% do total registrado em Curitiba. Dos quatro bairros da
Regional Boqueirão, o Xaxim foi o que registrou o maior número: sete no
total.
As vítimas que trafegavem pela via a pé ou utilizando moto como
meio de transporte corresponderam, juntas, a 82% dos casos. Cinco casos, o que representa mais de 30% do total, foram ocasionados pelo consumo de álcool.

Ocorrências de ACIDENTES FATAIS no trânsito
SEGUNDO A ESPÉCIE - regional BOQUEIRÃO - 2012
BAIRROS
Alto Boqueirão
Boqueirão

Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração

Hauer

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

Xaxim

ESPÉCIE

TOTAL POR
ESPÉCIE

A PÉ

1

MOTO

1

A PÉ

2

MOTO

2

BICICLETA

1

A PÉ

2

MOTO

1

A PÉ

2

AUTOMÓVEL

1

MOTO

3

IGNORADA

1

TOTAL

TOTAL POR
BAIRRO
2
5
3

7
17

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

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

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

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

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Segurança

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

equipamentos urbanos relacionados à SEGURANÇA
regional BOQUEIRÃO - 2013

REGIONAL BOQUEIRÃO
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Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Ocupações Irregulares

Um dos aspectos relevantes na Regional Boqueirão é o significativo número de ocupações irregulares e a quantidade de população que vive nelas.
A Regional possui 33 áreas de ocupações irregulares, estando 15 destas localizadas no bairro Alto Boqueirão e 15 no bairro Xaxim. O Boqueirão possui 4
áreas, sendo uma destas pertencente ao bairro Xaxim também. O bairro Hauer
não possui nenhuma ocupação irregular.
BAIRRO

NOME

CATEGORIA

VILA NOVA 1

Assentamento Em Regularização

PANTANAL

Assentamento Em Regularização

NOVA HORTÊNCIA

Assentamento Em Regularização

CASTELO

Assentamento Em Regularização

UNIÃO

Assentamento Sem Regularização

TANCREDO NEVES (J.
Paranaense)

Assentamento Sem Regularização

ALTO BOQUEIRÃO JARDIM PARANAENSE
RECANTO FELIZ II

BOQUEIRÃO

Assentamento Sem Regularização

VILA 76

Assentamento Sem Regularização

VILA NOVA 2

Assentamento Sem Regularização

VILA COLOMBO

Assentamento Sem Regularização

CAMPO DA PONTE

Loteamento Clandestino Sem Regularização

VILA BOECY

Loteamento Clandestino Sem Regularização

VILA SANTA INÊS

Loteamento Clandestino Sem Regularização

PARQUE NÁUTICO

Assentamento Em Regularização

SANTA RITA DE CÁSSIA

Assentamento Sem Regularização

CIDADANIA

Assentamento Sem Regularização

VILA AGENOR

Assentamento Sem Regularização

ESMERALDA I

Assentamento Em Regularização

TAPAJÓS II

Assentamento Sem Regularização

DEMAWE

Assentamento Sem Regularização

SILVIA

Assentamento Sem Regularização

JARDIM EUROPA

Assentamento Sem Regularização

MARIANA I

Assentamento Sem Regularização

ESMERALDA III

Assentamento Sem Regularização

XAXIM III

Assentamento Sem Regularização

REX (Vila São Pedro)

Assentamento Sem Regularização

IJUÍ

Assentamento Sem Regularização

ESMERALDA I (Nossa
Senhora de Lourdes)

Assentamento Sem Regularização

VILA NAIR

Loteamento Clandestino Em Regularização

FLÁVIA BORLET

Loteamento Clandestino Em Regularização

MARIA LUIZA

Loteamento Clandestino Sem Regularização

RECANTO DA PAZ
(Nova União)

Assentamento Sem Regularização

SÍTIO CERCADO /
ALTO BOQUEIRÃO

XAXIM

XAXIM /
BOQUEIRÃO

Assentamento Sem Regularização

Fonte: COHAB / IPPUC, 2010
Elaboração: IPPUC - Setor de Geoprocessamento e Monitoração
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Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Habitação: Domicílios e Produção Habitacional
Segundo dados do Censo 2010 do IBGE, a Regional Boqueirão
possui 62.621 domicílios, que representam pouco mais de 10% do total
de domicílios da cidade.
O Boqueirão é o que concentra a maior parte destes domicílios 23.453; a seguir vêm o Xaxim, com 17.805; Alto Boqueirão, com 16.856;
e, por fim, o Hauer, com 4.507.

número de domicílios por bairro
regional boqueirão - 2010

Num período de cinco anos, entre 2008 e 2012, foram construídas
9.538 unidades habitacionais na Regional e ocorreu um leve predomínio
das unidades do tipo “casa” - sobrados e residências unifamiliares, com
5.056 unidades. No mesmo período foi liberada a construção de 4.302
unidades habitacionais do tipo “apartamento”.
O bairro Xaxim foi o que teve o maior número de unidades liberadas
para construção neste período: 2112 casas e 2571 apartamentos.

UNIDADES RESIDENCIAIS LIBERADAS TIPO CASA
REGIONAL boqueirão - 2008 A 2012

Fonte: IBGE - Censo 2010
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013
Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismo (Relatório mensal de alvarás)

Ao analisar a quantidade de alvarás emitidos pela Secretaria de
Urbanismo no período de 2000 a 2012, observa-se que foram emitidos
24.427 alvarás para construção nos bairros da Regional Boqueirão. Deste total, 20.911 (85,6%) são destinados para uso residencial e os demais
para uso não residencial.

Elaboração: IPPUC - Monitoração 2013

UNIDADES RESIDENCIAIS LIBERADAS TIPO APARTAMENTO
REGIONAL boqueirão - 2008 A 2012

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

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

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

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Estabelecimentos Econômicos

Conforme dados de 2011, a Regional Boqueirão possui 20.779
estabelecimentos formais exercendo atividades econômicas. Essa quantidade corresponde a 10,90% do total de Curitiba.

Estabelecimentos Econômicos por Administração
Regional - 2011

Na tabela a seguir, observamos que o bairro Boqueirão concentra 42,73% do total dos estabelecimentos da Regional. Porém, o bairro
Hauer, com 10 estabelecimentos por hectare, tem a maior concentração.
Já o bairro Alto Boqueirão, com dois estabelecimentos por hectare, apresenta a menor concentração de estabelecimentos.

Estabelecimentos Econômicos
Regional BOQUEIRÃO - 2011
Bairro

Setores Econômicos
Indústria

Comércio

Serviços

Outros

Total

Alto Boqueirão

424

1.520

877

10

2.831

Hauer

490

2.164

1.361

44

4.059

Xaxim

947

2.450

1.597

17

5.011

1.643

4.478

2.697

60

8.878

3.504

10.612

6.532

131

20.779

Boqueirão
Total

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

dez/2011.

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

As atividades econômicas foram separadas em três setores: comércio, serviço e indústria. Os setor comercial e de serviço têm participações de, respectivamente, 51,07% e 31,44% em relação ao total de
estabelecimentos da Regional.

Total de estabelecimentos econômicos por Bairro REGIONAL BOQUEIRÃO - 2011

Distribuição dos Setores Econômicos
Regional boqueirão - 2011

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

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

Rendimento

rendimento médio
Em 2010, o rendimento médio nos domicílios particulares permanentes na Regional Boqueirão foi de R$ 2.836,90, 24,8% abaixo de rendimento médio obtido pelo Município de Curitiba, que foi de R$ 3.774,19.

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

Rendimento médio dos domicílios particulares
permanentes - aDMINISTRAÇÕES regionais - 2010

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

Comparado aos demais bairros da regional, o Alto Boqueirão foi o
que apresentou o menor rendimento médio domiciliar em 2010. Todos os
demais apresentaram um valor acima da média constatada na Regional.

Rendimento médio dos domicílios particulares
permanentes dos bairros - regional BOQUEIRÃO - 2010

Nota: Corresponde ao rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes.
Fonte: IBGE - Censo 2010.
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Rendimento

classe de renda

RENDIMENTO MÉDIO

Se comparadas as distribuições das classes de renda de Curitiba
e da Regional Boqueirão, é possível concluir que esta apresenta predominância das classes com menor poder aquisitivo. Através do gráfico a
seguir, é possível observar uma maior concentração (cerca de 84%) nas
classes de renda de até três salários mínimos.

O rendimento médio das pessoas em idade ativa (com 10 ou mais
anos de idade) da Regional Boqueirão é 27% inferior ao do município.
Cabe salientar a diferença encontrada nos rendimentos entre os
gêneros em todos os bairros, conforme o gráfico a seguir:

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

rendimento médio das pessoas em idade ativa (COM 10 anos
ou mais) e por Gênero, dos bairros, regional boqueirão 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 boqueirão
- 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 BOQUEIRÃO

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

Rendimento Domiciliar MÉDIO E Per Capita dos bairros, da
regional boqueirão E CURITIBA - 2010

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010
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

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Rendimento: Extrema Pobreza

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 Boqueirão apresentou 754 domicílios em situações de
extrema pobreza, com uma população residente de 1.912 habitantes. O
número de domicílios corresponde a 12,82% do total dos domicílios em
extrema pobreza do Município.

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

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

A análise da distribuição dos domicílios em condição de extrema
pobreza mostra que o bairro Boqueirão concentra a maior quantidade
destes domicílios (278), o que corresponde à 37% do totalizado na Regional.

Bairros

Boqueirão
Xaxim
Alto Boqueirão
Hauer
Regional Boqueirão

Domicílios particulares permanentes,
com rendimento
nominal mensal
domiciliar per
capita de até 70
reais (1)
278
220
169
87
754

População residente
em domicílios particulares permanentes,
com rendimento nominal mensal domiciliar
per capita de até 70
reais(1)
749
520
464
179
1912

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

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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LEVANTAMENTO PERCEPTIVO
Destaques econômicos:

Diagnóstico Socioeconômico

Vulnerabilidade
Social
Prostituição

Segurança

Centros Comerciais

Educação

Hospital Regional

Lazer
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Do ponto de vista socioeconômico, a Regional Boqueirão foi descrita através da identificação de duas porções distintas: o “Boqueirão de baixo” e o “Boqueirão de cima”. Este estaria
conformado pela porção mais central e norte da regional, onde haveriam menos problemas socioeconômicos, enquanto ao “Boqueirão de baixo” fariam parte algumas porções limítrofes da
regional, como as áreas próximas ao Parque Iguaçu e as margens do Rio Belém e do Ribeirão
dos Padilhas,
Com relação aos problemas encontrados nessa última área, constatou-se que lá está
concentrada grande parte das ocupações irregulares e das famílias em condições de vulnerabilidade social. Alguns pontos levantados de tráfico e uso de drogas, bem como de violência e
insegurança, também coincidiram com essas localidades.
No entanto, quando levantada a área de ocorrência de prostituição, esta assumiu uma
outra região do mapa e está relacionada, segundo apontado, ao zoneamento. A regional identificou que os pontos onde ocorre essa atividade coincide com a zona de serviços, onde estão
instalados barracões industriais, por onde trafegam veículos de carga e onde há pouca movimentação de pessoas nas ruas.
Um dos pontos positivos levantados foi a existência de equipamentos relacionados à
segurança do cidadão, mas estes estariam localizados justamente na área identificada como
“Boqueirão de cima”, com exceção para os módulos da guarda municipal do Parque Iguaçu.
Outra característica positiva apontada foi a existência de uma atividade econômica significativa,
determinada pelas vias de concentração comercial e das áreas de atração de um público advindo também de outras regionais.
Como vias de concentração comercial, e que permite em parte uma certa independência em relação ao Centro de Curitiba, foram destacadas a Avenida Marechal Floriano e as ruas
Francisco Derosso, Professor João Soares Barcelos, Dr. Blei Zorning, Ormar Raymundo Picheth e
1º de Maio. Como atividades comerciais que atraem um público além da regional foram mencionados o pólo têxtil, o pólo industrial, os shoppings Cidade e o das Malhas e os mercados atacadistas da Linha Verde. Também do ponto de vista econômico foram citadas as transportadoras
localizadas na porção norte da regional.
O tema educação foi analisado através de dois pontos de vista: positivo, devido à existência de escolas com contraturno e fanfarras, que atraem a atenção dos jovens, e de escolas
com presença da guarda mirim; e negativo, justificado pela identificação de áreas da regional
que carecem de CMEIs. Com relação à falta de equipamentos, também foram levantadas áreas
carentes de serviços de abastecimento (armazém da família e restaurante popular) e de pontos
de câmbio verde (este último relacionado também à questão ambiental, que será abordada na
sequência).
A saúde também foi relacionada à falta de equipamentos, mas está em parágrafo separado devido à identificação deste problema como uma questão prioritária para a regional.
Segundo foi apontado, as unidades de saúde, incluindo a de atendimento vinte e quatro horas,
estão com capacidade de atendimento abaixo da demanda. Esta constatação estaria relacionada também ao atendimento de pessoas originárias de outras localidades (regionais e municípios
vizinhos). Ainda, a regional estaria carente de um hospital regional, com atendimentos especializados e que evitaria o deslocamento da população para outras regiões.
Com relação à equipamentos para o lazer da população, foram destacados o Parque
Iguaçu (Zoologico e Parque Náutico) e o Centro da Juventude. Entretanto, a regional identificou
estar carente de espaços culturais e de instituições de ensino superior, devendo a população
residente deslocar-se para outras regionais sempre que deseja acessar a um desses serviços.

Drogas
Violência

Zona de Serviços

Economia
Pólo têxtil
Pólo Industrial

Abastecimento
Câmbio Verde

Saúde

Pólo têxtil;
Pólo Industrial;
Mercados atacadistas da Linha
Verde (destaque para o Varejão de
Maria);
Shopping Cidade;
Shopping das Malhas;
Avenida Marechal Floriano;
Rua Francisco Derosso;
Rua Professor João Soares Barcelos;
Rua Dr. Blei Zorning;
Rua Ormar Raymundo Picheth;
Rua 1º de Maio.

Pontos de vulnerabilidade social
e insegurança:

Vila Pantanal;
Rocinha;
Margens Rio Belém, Ribeirão
dos Padilhas e córregos Esmelarda
e Alto Boqueirão;
Ocupação nas margens da linha
férrea
Prostituição na Zona de Serviços (destaque para as proximidas
das ruas Bom Jesus de Iguape e
Anne Frank).

Equipamentos de referência:

Centro da Juventude;
Unidade 24 horas;
Rua da Cidadania;
Parque Iguaçu (Zoológico e Parque Náutico);
Escolas com contraturno;
Escolas com fanfarra;
Escolas com guarda mirim;
COPE (Centro de Operações Policiais Especiais);
Módulos da Guarda Municipal
(Parque Iguaçu e Rua da Cidadania);
7º Distrito Policial (Hauer);
DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito).

Carências:

Cultura
Ensino Superior

Hospital Regional;
Unidades de Saúde (incluindo
mais uma 24 horas);
CMEIs;
Espaços Culturais;
Armazém da Família;
Câmbio Verde;
Instituições de Ensino Superior.

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Mapa Socioeconômico

Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Boqueirão

Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Boqueirão

Fonte: Administração Regional do Boqueirão, IPPUC - Setor de Monitoração

Fonte: Administração Regional do Boqueirão, IPPUC - Setor de Monitoração
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Hidrografia

Bacias hidrográficas

MAPA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - regional BOQUEIRÃO

Compõem a Regional Boqueirão a Bacia do Rio Belém, com abrangência de 43,2% do seu território, a Bacia do Rio Iguaçú, com atingimento
de 35,1% da área, e a Bacia do Ribeirão dos Padilhas, encerrando os
21,7% restantes.

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

Formação geológica

MAPA DE ALTIMETRIA - regional BOQUEIRÃO

A Regional Boqueirão é composta por três formações geológicas: sedimentos inconsolidados; migmatitos, gnaisses e quartzitos; e por argilitos, arcósios, margas, arenitos e
conglomerados. Esta última, conhecida como Formação Guabirotuba, compõe 60,8% 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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ZONEAMENTO
A Regional Boqueirão possui 12 tipos de zonas e setores: APAIGUAÇÚ, SE-MF,SE-BR116, ZT-BR116, ZT-MF, SE-LE, SEHIS, ZE-D, ZE-M,
ZR-2, ZS-1 e ZS-2. Nesta regional o predomínio é da ZR-2, que representa sozinha 29% da área total. Também se destacam a APA-IGUAÇU, com
20% da área, e a ZT-MF, com 14%.
O maior bairro é o Boqueirão, com 14.802.000 m², nele também
existe o predomínio da ZR-2, que abrange mais de 4.300.000 m². A ZS-1
também possui destaque neste bairro, ocupando mais de 3.500.000
m².
O segundo maior bairro da Regional é o Alto Boqueirão, que possui 12.112.000 m². Aqui, o predomínio é da APA-IGUAÇU, com mais de
6.300.000 m² - incluindo parte do Parque Iguaçu. Os SEHIS também ocupam uma área significativa do bairro, com mais de 3.100.000 m².
O Xaxim, com 8.924.000 m² de área, possui como zona predominante a ZR-2, com abrangência de mais de 6.500.000 m².
O Hauer é o menor bairro da regional, com uma área total de
4.021.000 m², sendo que a zona que ocupa a maior área é a ZT-MF, com
2.197.000 m².

Total das Áreas Ocupadas pelas Zonas e Setores da
Regional BOQUEIRÃO

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

ZONEAMENTO
PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DAS Zonas e Setores
Regional BOQUEIRÃO

ZT-MF: Zona de transição Marechal Floriano. Entre o Eixo da Avenida
Marechal Floriano e a ZR-2 adjacente. Permitidas habitação unifamiliar
e habitações unifamiliares em série com densidade máxima de 80 habitações/ha sendo admitidas três habitações em lotes de 360,00 m²,
habitação coletiva, habitação institucional, habitação transitória 1 e 2,
comunitário1, comércio e serviço vicinal e de bairro até 200m² e indústria
1 até 100 m². Altura máxima de dois pavimentos, coeficiente de aproveitamento um e taxa de ocupação 50%.
ZT-BR-116: Zona de Transição BR116. É a zona de transição entre o Setor
Especial da BR-116 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 50%.

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

ZONAS E SETORES - DESCRIÇÃO
Cada um dos setores ou 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.
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 um e taxa de ocupação 50%. Também são permitidos
habitações institucionais e comércio e serviço vicinais e indústria tipo 1
com porte máximo de 100m².
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 um e taxa de
ocupação 50%.
ZS-2: Zona de serviços 2. Tem de maior porte; são permitidas habitação
transitória 2 e 3, comércio e serviço (vicinal, de bairro, setorial e geral),
indústria 1 e 2, comunitário 2 – culto religioso, comércio e serviço específico 1 e 2. Altura máxima de dois pavimentos, coeficiente de aproveitamento um e taxa de ocupação 50%.

ZE-D: Zona Especial Desportiva. Onde estão situados grandes equipamentos de esportes como o Ginásio do Tarumã e o Jóquei Clube. São
permitidos habitação transitória 1 e 2, comunitários 1 e 2 – lazer e esporte, comunitário 3, usos vinculados às atividades desportivas além de
comércio e serviço (vicinal e de bairro com porte máximo de 200 m²). A
altura máxima é de quatro pavimentos, o coeficiente de aproveitamento é
de 0,5 e a taxa de ocupação 30%.
ZE-M: Zona Especial Militar. Existem no Boqueirão, no Pinheirinho e no
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 m²). A altura máxima é de quatro
pavimentos, o coeficiente de aproveitamento 0,5 e taxa de ocupação
30%.
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 50%. Nos
pólos a altura é livre.
SE-MF: Setor Especial da Av. Marechal Floriano. Compreendido no trecho
entre a Rua Brasílio Itiberê e Rua Pastor Antônio Polito, são permitidas atividades comerciais e de prestação de serviços, além de habitação coletiva, institucional e transitória, em até quatro pavimentos com coeficiente
de aproveitamento igual a 1 e taxa de ocupação 50%.
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ZONAS E SETORES - DESCRIÇÃO
SEHIS: Setor Especial de Habitação de Interesse Social. Compreende as
áreas onde há interesse público em ordenar a ocupação por meio de urbanização e regularização fundiária, em implantar ou complementar programas habitacionais de interesse social, e que se sujeitam a critérios
especiais de parcelamento, uso e ocupação do solo como tamanho do
lote reduzido e recuo de 3 metros. Os usos permitidos são habitações
unifamiliares em dois pavimentos, 50% de taxa de ocupação e coeficiente
de aproveitamento igual a 1, além de comércio e serviço vicinal, de bairro
e setorial com porte de 100m². Também são permitidos habitação institucional e uso comunitário com coeficiente de aproveitamento igual a 0,6
e taxa de ocupação de 30%.
SE-LE: Setor Especial Linhão do Emprego. É constituído por área de ocupação mista com predominância de atividades de comércio, prestação
de serviços e pequenas indústrias voltadas à vocação da região e com
incentivos à geração de emprego e renda, sendo permitido habitação coletiva em até quatro pavimentos nos terrenos com testada para o sistema
viário Linhão do Emprego e dois pavimentos nos demais. O coeficiente de
aproveitamento é igual a 1 e a taxa de ocupação 50%.

Boqueirão: Vista geral da regional
Fonte: IPPUC: Banco de Imagens

APA-IGUAÇÚ: Área de Proteção Ambiental do Iguaçú. O Parque Iguaçu é
a área localizada ao longo do Rio Iguaçu, definida no primeiro Plano Diretor com a finalidade de estabelecer uma reserva natural, servindo de
ponto de encontro para todos os habitantes e, principalmente, como um
instrumento de controle das cheias que têm afligido a população da periferia de Curitiba. Do ponto de vista metropolitano assume o porte de
Parque Regional com a função, além das citadas, de evitar a conurbação
com os municípios vizinhos. Em 1991 foi criada a APA do Iguaçu, a qual
atualmente é regulamentada pelo Decreto 192/2000 e tem por o objetivo de garantir a preservação, conservação, melhoria e recuperação da
qualidade ambiental da faixa da bacia do Iguaçu situada no município,
estabelecendo áreas de preservação permanente, setores de alta e média restrição de uso, setor de transição, setor de uso esportivo, Parque
Municipal do Iguaçu e Setor de Serviços.

Alto Boqueirão - Setor Especial Linhão do Emprego (SE-LE)
Fonte: IPPUC: Banco de Imagens
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Áreas Verdes

meio ambiente - áreas verdes
A Regional Boqueirão tem 6.281.066 m² de área verde, contribuindo com 6,2% do total da cidade. Com uma proporção de 31,83 m² de
área verde por habitante, apresenta um indicador inferior ao obtido pelo
Município.
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DA REGIONAL BOQUEIRÃO
NAS ÁREAS VERDES DA CIDADE - 2010

O Alto Boqueirão é o bairro com maior extensão de área verde,
com 3.321.821 m², correspondendo a 52,9% do total de área verde da
regional. Essa extensão representa uma proporção de 61,89 m² de área
verde por habitante, a mais elevada da regional.
Os demais bairros apresentaram um indicador inferior ao apresentado pelo Município.
ÁREA VERDE POR HABITANTE NOS BAIRROS DA REGIONAL
boqueirão (M²/HAB)

Fonte: SMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Áreas Verdes 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,

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.

com resolução espacial de 50 centímetros, e corresponde à área de projeção das copadas arbóreas.

ÁREA VERDE POR HABITANTE - REGIONAIS - (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.

Parque Iguaçu - Zoológico
Fonte: IPPUC: Banco de Imagens
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meio ambiente - áreas verdes PÚBLICAS
Dos 6 milhões de metros quadrados de áreas verdes computados
na Regional Boqueirão, 1.767.975 m² estão localizados em equipamentos relacionados ao meio ambiente (parques, praças, jardinetes, eixos de
animação, bosques, jardins ambientais, largos e núcleos ambientais).
Com esse montante, a Regional Boqueirão contribui com 30% do
total da cidade e resulta na melhor proporção por habitantes entre as
regionais, equivalente a 8,96 m²/hab.

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

Com relação à proporção de áreas verdes públicas por habitante
dos bairros da Regional, Xaxim e Boqueirão apresentaram um indicador
inferior ao constatado no município (3,36 m²/hab).
Ainda que abrigue apenas seis equipamentos relacionados ao
meio ambiente, o bairro Hauer tem a sua proporção elevada em virtude
do Bosque Reinhard Maack.
Destaque para o bairro Alto Boqueirão, com 27,69 m² de áreas
verdes públicas por habitante, devido, principalmente, à presença em seu
território do Parque Iguaçu.

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

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

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

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DA REGIONAL BOQUEIRÃO
NAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS DA CIDADE - 2010

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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Praça da Colônia Menonitas
Fonte: http://www.parquesepracasdecuritiba.com.br/
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Meio Ambiente - Equipamentos e Qualidade das Águas

ÁREAS VERDES - regional BOQUEIRÃO

meio ambiente - EQUIPAMENTOS
A Regional Boqueirão está atendida por 75 equipamentos relacionados ao meio ambiente, estando 32 destes localizados no bairro Alto Boqueirão. Os bairros Boqueirão e Xaxim são servidos por, respectivamente,
22 e 15 equipamentos. O bairro Hauer possui seis equipamentos e abriga
o único bosque da Regional.

Área de Lazer por Bairro e por Tipo
regional BOQUEIRÃO - 2013
Área de Lazer por Bairro e por Tipo na Regional Boqueirão, 2013
Bairros

Alto
Boqueirão

Boqueirão

Hauer

Xaxim

Bosque de
Preservação

-

-

-

-

Bosques

-

-

1

-

Eixos de
Animação

1

-

-

-

Jardinetes

13

9

-

8

Jardim
Ambiental

-

-

-

-

Largos

-

-

-

-

Núcleos
Ambientais

1

-

-

-

Parques

1

-

-

-

Praças

16

13

5

7

RPPNM¹

-

-

-

-

Total de Áreas

32

22

6

15

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

meio ambiente - qualidade das águas
Segundo o Relatório da Qualidade das Águas do Instituto Ambiental do Paraná, a qualidade da água na Raia Olímpica do Parque Iguaçu,
localizado no bairro Alto Boqueirão, é classificada como criticamente degradada a poluída, com índice de poluição igual a 3,9.

Qualidade da água dos Lagos dos Parques e Bosques da
regional bOQUEIRÃO - média 2005 a 2008 e 2009 a 2012
Qualidade da água dos Lagos dos Parques e Bosques da Regional
Boqueirão, 2005 a 2008 e 2009 a 2012
Reservatório
Raia Olímpica Rio Iguaçu

Índice
média 2005 a
2008

média 2009 a
2012

4,0

3,9

Classe
Classe IV Criticamente
degradado a Poluído

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

SANEAMENTO BÁSICO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

COLETA DE LIXO

Com 99,69% de domicílios ligados à rede de água, a Regional Boqueirão apresenta um resultado através do qual podemos considerar o
abastecimento de água como atendimento universalizado.

A coleta de lixo na regional atinge mais de 99% dos domicílios em
todos os bairros da Regional. Podemos considerar que o atendimento de
coleta na Regional Boqueirão está universalizado.

PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES
ATENDIDOS POR REDE DE ÁGUA - REGIONAL BOQUEIRÃO

PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES
ATENDIDOS POR COLETA DE LIXO - REGIONAL BOQUEIRÃO

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

Elaboração: IPPUC - Monitoração

Elaboração: IPPUC - Monitoração

REDE DE ESGOTO
No que se refere à rede de esgoto, o resultado apresentado pela
Regional foi superior ao do Município. O bairro Alto Boqueirão foi o que
apresentou a menor taxa, com cerca de 89% dos domicílios ligados a
rede de esgoto - 7,49% dos domicílios possuem fossa séptica e 3,38%
utilizam de outros meios de lançamento de seus efluentes.

PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES
ATENDIDOS POR REDE DE esgoto - REGIONAL BOQUEIRÃO

Ainda do ponto de vista ambiental, cabe atentar para a localização
na regional de uma estação de tratamento de esgoto, com capacidade de
tratamento de 840 litros por segundo.

Estação de Tratamento de Esgoto de Grande Porte da
SANEPAR na regional BOQUEIRÃO, 2008
Estações de Capacidade de Tratamento (litros/s)
Tratamento de
Total
Utilizada % Utilizado
Esgoto
Belém

840

840

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

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010)
Elaboração: IPPUC - Monitoração
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condições do entorno dos domicílios
iluminação pública

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

A Regional Boqueirão apresenta um bom cenário no aspecto de
iluminação pública, sendo seu percentual de domicílios com entorno
provido de iluminação pública igual a 94,48%, enquanto o de Curitiba
92,09%.
Os bairros Hauer, Xaxim e Boqueirão demonstraram boa infraestrutura neste quesito, com valores de 99,69%, 97,76% e 95,37%, respectivamente.
Evidencia-se o Alto Boqueirão como o bairro mais deficitário da
regional em iluminação pública (88,38%), porém, apenas 4% aproximadamente abaixo do valor do município e 6% da regional.

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

acessibilidade

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

microdrenagem

A presença de calçadas no entorno dos domicílios da Regional
Boqueirão alcançou 56,16%, aproximadamente 8% abaixo de Curitiba
(64,31%). Por outro lado, a presença de rampa de cadeirantes mostrouse acima do município, respectivamente, 15,38% e 12,09%.
O Hauer e o Alto Boqueirão demonstraram melhor condição em
relação a presença de calçadas (68,18% e 62,73%, respectivamente). No
quesito presença de rampa para cadeirantes o Boqueirão e Hauer obtiveram valores acima da regional (21,15% e 19,08%, respectivamente).
O Xaxim apresentou a condição mais deficitária em acessibilidade
(presença de calçadas 51,30% e de rampas para cadeirantes 8,93%).

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

Quando analisada a microgrenagem do entorno dos domicílios, a
Regional Boqueirão apresentou situação próxima ao município. Por exemplo, em relação à presença de bueiros/boca-de-lobo os valores foram,
respectivamente, 81,72% e 80,8%, e a presença de meio-fio/guia 74,68%
e 76,02%. Portanto, a diferença não foi superior a 2%.
O Hauer demonstrou-se mais deficitário na presença de bueiros/
boca-de-lobo (45%), enquanto o Boqueirão em meio-fio/guia (63,35%).
Por outro lado, o bairro que mostrou maior presença de bueiros/boca-delobo foi o Boqueirão (90,14%), e de meio-fio/guia o Xaxim (84,64%).

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010)
Elaboração: IPPUC - Monitoração
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condições do entorno dos domicílios
condições insalubres
O percentual de domicílios com entorno com presença de lixo acumulado nos logradouros na Regional Boqueirão é inferior ao do município,
3,44% e 5,23% respectivamente. Já em relação a presença de esgoto a
céu aberto o panorama é diferente, a regional apresenta 3,43% dos domicílios com o entorno com essa situação, contra 2,33% de Curitiba.
O Xaxim apresentou a melhor condição referente a variável presença de lixo acumulado nos logradouros (0,90%), no outro extremo, o
Boqueirão (4,77%) com a pior situação.
A presença de esgoto a céu aberto no entorno dos domicílios mostrou-se quase inexistente no Hauer, apenas 0,40%, por outro lado, o Boqueirão obteve a pior condição com 4,9% dos domicílios nesta situação.

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

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

Áreas Verdes
Públicas
Espaços
Subutilizados

Poluição

Ocupações
Irregulares

Zoneamento

ZS1 e ZS2
ZR2

Poluição do Ar
Poluição visual

Quando analisada a dimensão urbanística e ambiental, um ponto considerado positivo foi
a existência de extensas áreas verdes públicas, conformadas principalmente pelo Parque Iguaçu
(Zoológico e Parque Náutico). A esse respeito também foram destacadas a Praça Menonitas e
o Centro da Juventude, devido à intensa apropriação pela população, e a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Linha Verde, estas duas em razão da recente revitalização, com arborização e
implantação de ciclovias.
Entretanto, algumas críticas foram realizadas a outros espaços de lazer que encontramse subutilizados, como o Bosque Reinhard Maack, o Parque Náutico e algumas praças localizadas no Hauer e no Alto Boqueirão, em virtude da falta de manutenção e a insegurança das
pessoas em utilizar o espaço. Conforme levantado, muitos desses equipamentos cedem espaço
a usuários de drogas e a outras atividades ilícitas, o que inibe o seu uso. Também como apontamento negativo foram citadas a poluição dos tanques de água próximos ao zoológico e a falta
de arborização de algumas vias, como a Rua Francisco Derosso.
Outra condicionante levantada foi a ocorrência constante de inundações, justificadas pelas características físicas da regional (localização na planície do Iguaçu e existência de diversos
recuros hídricos a jusante - alguns destes canalizados) e pela ocupação de áreas ambientalmente frágeis, como as várzeas dos córregos e rios. Além da relação que mantem com as inundações, a regional também identificou outros impactos ocasionados pelas ocupações, como o
despejo irregular de resíduos. Neste sentido, a regional destacou a Vila Pantanal e a ocupação
nas margens da linha férrea, as duas localizadas próximas a Área de Proteção Ambiental do
Iguaçu.
Também com impactos negativos ao meio ambiente, foi mencionado a quantidade significativa de “carrinheiros” na regional. Segundo apontado, os resíduos que não são aproveitados
através de programas ambientais, como o “Lixo que não é Lixo” e o “Câmbio Verde”, são despejados sobre terrenos baldios, córregos e outros espaços inadequados para esse fim.
No que diz respeito ao uso e ocupação do solo, uma reinvidicação constante da regional
foi a revisão do zoneamento, devido aos conflitos gerados pela coexistência de residências,
serviços e indústrias. Conforme já mencionado, o entorno dos barracões industriais da Zona de
Serviços é caracterizado pelo intenso tráfego de veículos de carga, por prostituição e pela ausência de transeuntes nas ruas. A queixa dos presentes foi quanto à incompatibilidade dessas
ocorrências em áreas também de ocupação residencial. A esse respeito, foi ressaltada como
um bom exemplo a área ocupada pela Zona Residencial 2, devido ao uso predominantemente
residencial.
A respeito desse levantamento perceptivo, a regional ainda prestou algumas considerações: a Linha Verde destacada pela arborização e ciclovias, também é palco de intensos congestionamentos de automóveis, o que impacta na poluição do ar; quanto às áreas suscetíveis à
inundações, há que se destacar o entorno do Ribeirão dos Padilhas, devido à existência de uma
série de equipamentos públicos como escolas e unidades de saúde; a presença de uma estação
de tratamento de esgoto na regional também pode ser vista como um ponto negativo, devido
ao mal cheiro que causa ao entorno próximo; e a atividade comercial destacada na dimensão
socioeconômica também tem impactos negativos, como a poluição visual de placas e letreiros
publicitários.

Pontos Positivos:

Arborização
Ciclovias

Falta de manutenção
e insegurança

Inundações

to;

Áreas verdes públicas:
- Parque Iguaçu (Parque Náutico e Zoologico);
- Praça Menonitas;
- Centro da Juventude
- Marechal Deodoro (arborização e ciclovias);
- Linha Verde (arborização e ciclovias);
Áreas verdes privadas:
- Quartel;
- Clube de subtenentes;
- Vila Olímpica do Boqueirão
(Paraná Clube).
Estação de Tratamento de Esgo-

Pontos Negativos:

Resíduos
Conflitos
Usos Incompatíveis

Equipamentos x
Áreas inundáveis

Áreas suscetíveis a inundações margens do Rio Belém, Ribeirão dos
Padilhas, Córrego Esmeralda (destaque para as ocupações irregulares e
os equipamentos públicos - escolas
e U.S)
Ocupações Irregulares (despejo
de resíduos)
“Carrinheiros” (despejo de resíduos não recicláveis)
Zoológico (tanques poluídos)
Espaços de lazer subutilizados:
Parque Náutico, Boque Reinhard Maack e praças do Hauer e Alto Boqueirão;
Ausência de arbonização da Rua
Francisco Derosso;
Linha Verde (congestionamento e
emissão de gases do efeito estufa);
Usos incompatíveis na Zona de
Serviços (residências x indústrias e
serviços)
Estação de Tratamento de Esgoto
(mau cheiro)
Poluição Visual (placas e letreiros);
Excesso de pombos na Rua da Cidadania;
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Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Boqueirão
Fonte: Administração Regional do Boqueirão, IPPUC - Setor de Monitoração
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Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Boqueirão
Fonte: Administração Regional do Boqueirão, IPPUC - Setor de Monitoração
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Transporte Público

INTEGRAÇÃO LINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

TRANSPORTE PÚBLICO
A Regional Boqueirão possui três terminais de transporte da RIT Rede Intergrada de Trasportes: o Terminal Boqueirão, o Terminal Carmo e
o Terminal Vila Hauer.
O Terminal do Boqueirão possui três linhas expressas, três linhas
diretas e dezesseis linhas alimentadoras. O Terminal do Carmo tem três
linhas expressas, uma linha Interbairros, três linhas diretas e três linhas
alimentadoras. O Terminal Vila Hauer, por sua vez, tem três linhas expressas, oito linhas alimentadoras, uma linha do interbairros e três linhas
diretas.

Terminal Boqueirão
Linhas Expressas
Boqueirão

Hauer e Carmo

Ligeirão Boqueirão

Hauer e Carmo

Circular Sul

Sítio Cercado, Pinheirinho, Capão Raso, Portão, Hauer e Carmo
Linhas Diretas

Barreirinha/São José

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

Boqueirão/Centro Cívico

Carmo e Hauer

Sítio Cercado

Sítio Cercado, Pinheirinho, Capão Raso, Carmo e Guadalupe
Linhas Alimentadoras

ACESSO AO TRANSPORTE PÚBLICO
Com relação ao acesso ao transporte público na Regional Boqueirão, mais de 92% da população reside a uma distância de até 250 metros
das linhas de ônibus.
O bairro que apresenta a maior parte da população nessas condições é o Hauer, com 96,35%. Em seguida, vem o Xaxim, com 94,66%, e o
Alto Boqueirão, com 95,19%. O Boqueirão é o que possui o menor percentual de população nestas codições: 88,11%.

Centenário/Boqueirão

Centenário

Hauer/Boqueirão

Hauer

Iguape II

Hauer

Parigot de Souza

Sítio Cercado

Trabalhador

Sítio Cercado e Fazendinha

Boqueirão/Kraft

Sítio Cercado

T. Boqueirão/T. Afonso Pena

Afonso Pena (RMC - São José dos Pinhais) e Guadalupe

T. Boqueirão/T. Central

Central (RMC - São José dos Pinhais)
Terminal Carmo

Bairro

População

População morando a até
250m das linhas de ônibus

Hauer

13.315

12.829

96%

Boqueirão

73.178

64.474

88%

Xaxim

57.182

54.127

95%

Alto Boqueirão

53.671

51.089

95%

Total

197.346

182.519

92%

Percentual

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

Linhas Expressas
Boqueirão

Boqueirão e Hauer

Ligeirão Boqueirão

Boqueirão e Hauer

Circular Sul

Boqueirão, Sítio Cercado, Pinheirinho, Capão Raso, Portão e Hauer
Linhas Interbairros

Interbairros III

Santa Cândida, Bairro Alto, Vila Oficinas e Capão Raso
Linhas Diretas

Barreirinha/São José

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

Boqueirão/Centro Cívico

Hauer e Boqueirão

Sítio Cercado

Sítio Cercado, Pinheirinho, Capão Raso, Boqueirão e Guadalupe

PAVIMENTAÇÃO
Os ônibus que circulam pela Regional Boqueirão fazem a maior
parte do seu trajeto em vias pavimentadas com asfalto ou concreto, que
representam 64% do total de vias por onde circulam esses veículos. As
vias com pavimentações alternativas, como o anti-pó, completam os outros 36%.		
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS ONDE CIRCULAM OS ÔNIBUS
NA REGIONAL BOQUEIRÃO
TIPO DE PAVIMENTO
EXTENSÃO (m)
PERCENTUAL
Asfalto
80.546
61%
Concreto
4.442
3%
Paralelepípedo
0
0%
Pavimentação Alternativa
47.048
36%
Total
132.036
100%
Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013

Terminal Vila Hauer
Linhas Interbairros
Interbairros II

Campina do Siqueira, Cabral, Capão da Imbuia e Capão Raso

Inter 2

Portão, Campina do Siqueira, Cabral, Capão da Imbuia e Capão Raso

Boqueirão/Centro Cívico

Boqueirão e Carmo

Barreirinha/São José

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

Linhas Diretas

Linhas Expressas
Boqueirão

Boqueirão e Carmo

Ligeirão Boqueirão

Boqueirão e Carmo

Circular Sul

Boqueirão, Sítio Cercado, Pinheirinho, Capão Raso, Portão e Carmo
Linhas Alimentadoras

Hauer/Boqueirão

Boqueirão

Centenário/Hauer

Centenário

Iguape II

Boqueirão

Fanny

Capão Raso

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

PAVIMENTAÇÃO
A Regional Boqueirão possui pouco mais de 95 km de vias pavimentadas com asfalto, o que representa pouco mais de 19% do total de
vias da Regional. A pavimentação que predomina é o anti-pó, que cobre
mais de 360 km das ruas. O saibro, por sua vez, serve como pavimento
para 4% das vias.

Extensão das vias POR TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
REGIONAL BOQUEIRÃO - 2012
CLASSE
Asfalto
Pavimentação Alternativa
Concreto
Bloco de Concreto
Calçadão
Paralelepípedo
Pedra Irregular
Saibro
TOTAL

EXTENSÃO (m)
95239
363938
7537
0
0
224
0
21533
488470

Quando comparada a outras regionais, a Regional Boqueirão é a
segunda com maior percentual de vias em pavimentação alternativa e
uma das que possui a menor quantidade de vias asfaltadas, ficando à
frente apenas das regionas Pinheirinho e Bairro Novo.

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

PERCENTUAL
19%
75%
2%
0%
0%
0%
0%
4%
100%

Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Monitoração
Fonte: IPPUC - Geoprocessamento, 2012

PERCENTUAL DA EXTENSÃO das vias POR TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
REGIONAL BOQUEIRÃO - 2012

Elaboração: IPPUC - Monitoração

Com relação à pavimentação realizada em saibro, a Regional Boqueirão é a terceira com menor proporção de vias neste tipo de pavimento.

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

Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Monitoração
Fonte: IPPUC - Geoprocessamento, 2012
Elaboração: IPPUC - Monitoração
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SISTEMA VIÁRIO POR TIPO DE PAVIMENTAÇÃO - REGIONAL BOQUEIRÃO - 2012

tRANSPORTE PÚBLICO POR LINHAS DE TRANSPORTE, TERMINAIS E ESTAÇÕES TUBO E POR ÁREA
DE ABRANGÊNCIA (250 metros) - regional BOQUEIRÃO - 2012

REGIONAL BOQUEIRÃO

41

Dimensão Mobilidade e Infraestrutura Urbana

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Ciclovias e Ferrovias

sistema cicloviário de curitiba
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Limites Físicos
Ligação Regionais

Transpasses

Tráfego Lento
Ligação São José dos
Pinhais

Ausência de Calçadas
Acesso ao Zoológico

Transporte Público
Terminais

Conforme caracterizado no levantamento perceptivo, a mobilidade da Regional Boqueirão está relacionada aos seus limites físicos. Delimitada à leste pelo Canal Belém, à Oeste pelo
Ribeirão dos Padilhas, ao sul pelo Parque Iguaçu e à norte pela Linha Verde, a regional tem a
mobilidade facilitada no eixo longitudinal, ou em sentido ao centro do município, e dificultada no
eixo transversal, ou na ligação com as regionais Cajuru, Pinheirinho e Bairro Novo.
Segundo foi apontado, os transpasses sobre o Canal Belém e sobre o Ribeirão dos Padilhas ocorrem em apenas alguns pontos, e as vias que o fazem também foram justamente
aquelas diagnosticadas como congestionadas, como a Coronel Luiz José dos Santos, a Desembargador Antônio de Paula, Roberto Hauer e a Maestro Carlos Frank - Issac Ferreira da Cruz.
Outras vias também foram apontadas como de tráfego lento, entretanto por motivos diversos. De acordo com o que foi relatado, a Francisco Derosso sofre congestionamentos constantes devido à impossibilidade de rotas alternativas. A via é bastante meandrada e não há vias
paralelas que façam o mesmo trajeto e que possam servir como segunda opção. Já a Waldemar
Loureiro de Campos serve para o acesso da Omar Raimundo Picheth, via de intensa atividade
comercial, e da David Tows, que faz ligação com a Regional Bairro Novo.
A ligação com São José dos Pinhais também foi lembrada como insuficiente, entretanto,
como no período estava em obras a duplicação do viaduto que dá acesso ao município vizinho,
o tema não foi muito aprofundado. A única observação foi quanto à necessidade de tratamento
semelhante da continuação da Marechal Floriano no trecho pertencente a São José dos Pinhais.
Outro queixa recorrente foi quanto à condição precária da manutenção das vias. Segundo a regional, grande parte da malha viária é pavimentada em anti-pó e há uma carência grande
por calçadas, o que dificulta o deslocamento por todos os modais de transporte. Inclusive, um
dos pontos positivos destacados na dimensão ambiental, o Zoológico, tem seu acesso comprometido devido às condições das vias.
Vias revitalizadas recentemente foram citadas positivamente. Destas, fazem parte a Eduardo Pinto da Rocha, a Linha Verde e a Marechal Floriano, as duas últimas lembradas pelo
transporte público, arborização, calçadas e ciclovias. Entretanto, foram feitas ressalvas quanto
aos frequentes congestionamentos de automóveis na Linha Verde e ao desenho e sinalização
confusos das ciclovias da Marechal Floriano. As ruas Anne Frank e Tenente Francisco Ferreira da
Costa também foram destacadas como ponto positivo devido ao sistema binário que desafoga o
trânsito da Marechal Floriano.
Quanto aos terminais de transporte, a regional entende que estes são um fator positivo
para a regional, entretanto necessitam de reforma e revitalização. A esse respeito, foi destacado
o Terminal Hauer, devido à necessidade emergente de reforma de sua cobertura.
Ainda, alguns cruzamentos foram assinalados como de tráfego intenso de veículos, como
inseguros ao trânsito ou que representam um estrangulamento ao tráfego, Nesse sentidos foram apontados a área onde cruzam a Francisco Derosso, a Waldemar Loureiro de Campos e,
mais a frente, a David Tows, e os seguintes cruzamentos: Omar Raimundo Picheth x Linha Verde,
Carmelitas x Coronel Luiz José dos Santos, Hipólito da Costa x Anne Frank, Hipólito da Costa x
Marechal Floriano, Dr. Júlio Cézar Ribeiro de Souza x Anne Frank, Dr. Júlio Cézar Ribeiro de Souza
x Marechal Floriano, Anne Frank x Linha Verde, Professor João Soares Barcelos x Linha Verde.

Pontos positivos:

Eixo Longitudinal
Eixo Transversal

Vias revitalizadas:
- Linha Verde (arborização,
transporte público e ciclovias);
- Marechal Floriano (arborização, transporte público e ciclovias);
- Eduardo Pinto da Rocha.
Terminais de transporte coletivo;
Binário: Anne Frank - Tenente
Francisco Ferreira.

Pontos negativos:

Congestionamentos

Atividade Comercial

Manutenção
das vias
Calçadas e Ciclovias

Binário

Cruzamentos

Dificuldade de acesso às regionais
Cajuru, Pinheirinho e Bairro Novo;
Condições precárias das vias;
Ausência de calçadas;
Acesso ao Zoológico;
Poucos transpasses sobre o Canal Belém e o Ribeirão dos Padilhas;
Vias com tráfego lento (congestionadas):
- Coronel Luiz José dos Santos;
- Desembargador Antônio de
Paula;
- Roberto Hauer;
- Maestro Carlos Frank - Issac
Ferreira da Cruz;
- Francisco Derosso;
- Waldemar Loureiro de Campos: Omar Raimundo Picheth e David
Tows;
- Linha Verde.
- Entorno Rua da Cidadania
(principalmente em dias de novena
no Santuário Nossa Senhora do Carmo);
Marechal Floriano (desenho e sinalização da ciclovia);
Cruzamentos com tráfego intenso
de veículos, inseguros ao trânsito ou
com estrangulamentos no tráfego:
- Francisco Derosso x Waldemar Loureiro de Campos x a David
Tows;
- Omar Raimundo Picheth x Linha Verde;
- Carmelitas x Coronel Luiz José
dos Santos;
- Hipólito da Costa x Anne
Frank;
- Hipólito da Costa x Marechal
Floriano;
- Dr. Júlio Cézar Ribeiro de Souza x Anne Frank;
- Dr. Júlio Cézar Ribeiro de Souza x Marechal Floriano;
- Anne Frank x Linha Verde;
- Professor João Soares Barcelos x Linha Verde.
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Dimensão Mobilidade e Infraestrutura Urbana
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Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Boqueirão

Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Boqueirão

Fonte: Administração Regional do Boqueirão, IPPUC - Setor de Monitoração

Fonte: Administração Regional do Boqueirão, IPPUC - Setor de Monitoração

REGIONAL BOQUEIRÃO

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Levantamento Síntese

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Propostas para a Regional do Boqueirão: 1ª Etapa

2º Proposta

Ideia-Força: SEGURANÇA PÚBLICA.

Detalhamento: Construção/implantação de guarnição da Guarda Municipal em

saúde

Busca de recursos externos;
Parcerias com universidades.

mobilidade

o
o

1º Proposta

Ideia-Força: Descentralização da Saúde.

Detalhamento: Absorver na própria regional as demandas de alta e média
complexidade (de saúde).

Justificativa: A alta demanda para serviços de alta e média complexidade.

Estratégias:
o
Infraestrutura;
o
Recursos Humanos;
o
Investimentos públicos e privados.
2º Proposta

Ideia-Força: Mobilidade eficiente.

Detalhamento: (não consta)

Justificativa: Melhorar o deslocamento dentro da Regional e para outras áreas
da cidade.

Estratégias:
o
Horários alternativos no comércio/serviços;
o
Novos modais de transporte;
o
Criação de modalidades de transporte gratuito;
o
Políticas referentes a calçadas (padronização e adequação).

segurança

1º Proposta

Ideia-Força: SAÚDE.

Detalhamento: Construção de hospital com especialidades e emergência.

Justificativa: População crescente. Facilidade de acesso e atendimento.

Estratégias:

Grupo 2:

3º Proposta

Ideia Força: Segurança inteligente.

Detalhamento: Ações repressivas em curto prazo e preventivas para médio e
longo prazo.

Justificativa: Ocorrência de pontos de prostituição, tráfico de drogas e outros
crimes.

Estratégias:
o
Melhoria da iluminação pública;
o
Módulos da Polícia Militar e da Guarda Municipal;
o
Ações de educação, esporte, ação social (campanhas, atividades em contra
turno e fins de semana).

ponto estratégico.



o
o
o

Justificativa: Demanda de ocorrências. Aumento da densidade populacional.
Estratégias:
Parceria com órgãos públicos e privados;
Integração entre secretarias;
Concurso público para aumento de efetivo.

3º Proposta

Ideia Força: SANEAMENTO.

Detalhamento: Poluição hídrica/solo/sonora/visual. Tratamento de esgoto.

Justificativa: Revitalização de córregos. Qualidade de vida. Eliminação de lançamentos clandestinos.


o
o
o

Estratégias:

Parcerias órgãos público/privado;
Sensibilização/educação ambiental;
Convênios e busca de recursos externos.

4º Proposta

Ideia Força: MOBILIDADE.

Detalhamento: Revisão do Zoneamento e de suas respectivas atividades e obras
diversas.



Justificativa: O zoneamento concentra os serviços da cidade em um mesmo ponto, causando engarrafamento.

o
o
o
o

Estratégias:

Implantação de binários;
Descentralização das zonas de serviços;
Trincheiras e viadutos novos;
Incentivo ao uso das ciclofaixas.

5º Proposta

Ideia Força: EXPANSÃO DO PARQUE NÁUTICO.

Detalhamento: Tratamento hídrico, revitalização e ligação entre as cavas existentes.



Justificativa: Poluição da água. Formar um pólo turístico ligando ao zoológico /
cartão postal. Circulação da água.

o

Estratégias:

lazer e meio
ambiente

lazer e meio
ambiente

mobilidade

saneamento segurança saúde

Grupo 1:

4º Proposta

Ideia Força: Potencializar áreas verdes.

Detalhamento: Dar uma utilização para as áreas verdes: lazer, pesquisa, turismo.

Justificativa: Diminuir áreas de risco e ocupações irregulares.

Estratégias:
o
Preservação e ampliação de áreas verdes e de fundos de vale;
o
Programa de habitação;
o
Parques Lineares.

Sensibilização da população e parcerias público/privadas.
REGIONAL BOQUEIRÃO

45

Levantamento Síntese

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO
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Grupo 4:

2º Proposta

Ideia-Força: Revisão de Zoneamento.

Detalhamento: Rever o zoneamento onde há conflitos de uso.

Justificativa: O zoneamento restritivo impede o desenvolvimento local.

Estratégias:
o
Adaptação de zoneamento conforme a realidade local.

3º Proposta

Ideia Força: Plano de Gestão das Áreas Verdes.

Detalhamento: Plano de monitoramento da infraestrutura das Áreas Verdes.

Justificativa: Áreas Verdes subutilizadas e suscetíveis à ocupação irregular.

Estratégias:
o
Criação do Comitê Gestor das Áreas Verdes;
o
Revitalização dos Parques;
o
Fomentar atividades socioeducativas com estrutura existente;
o
Melhoria de acesso ao Zoológico.

4º Proposta

Ideia Força: Eixos Comerciais.

Detalhamento: Incentivar a implantação de setores comerciais específicos.

Justificativa: Desenvolvimento de Eixos atrativos para o desenvolvimento
econômico.

Estratégias:
o
Mapeamento de locais de potencialidade;
o
Levantamento da demanda;
o
Alteração do zoneamento;
o
Incentivos para vinda das empresas.

REGIONAL BOQUEIRÃO

lazer e meio desenvolvilmento
ambiente
econômico

1º Proposta

Ideia-Força: Plano Estratégico de Calçadas.

Detalhamento: Revisar a legislação de calçadas do município.

Justificativa: Falta de padronização prejudica a acessibilidade.

Estratégias:
o
Revisar a legislação específica;
o
Aumento da fiscalização;
o
Captação de recursos externos para implantação.

saúde

Grupo 3:

educação

desenvolvimento
econômico

meio ambiente zoneamento acessibilidade

Propostas para a Regional do Boqueirão: 1ª Etapa
1º Proposta

Ideia-Força: Hospital Regional Geral.

Detalhamento: Hospital Geral para atendimento às demandas da região.

Justificativa: Falta de hospital na região. Demanda da população referente às
necessidades de saúde.

Estratégias:
o
Localização/Terreno;
o
Articulação – 3 níveis: Municipal, Estadual e Federal.
2º Proposta

Ideia-Força: Revitalização – Polo Têxtil.

Detalhamento: Ampliação de focos: comércio de malhas, confecções, aviamentos, facções.

Justificativa: Geração de emprego, fortalecimento da economia.

Estratégias:
o
Parceria universidades – curso de modas;
o
Divulgação dos produtos/serviços oferecidos;
o
Promoção de feiras e eventos;
o
Parceria Sebrae/SESI, SENAI, Associação comercial.
3º Proposta

Ideia Força: Parque Náutico – padrão internacional.

Detalhamento: Propiciar lazer para as famílias. Tornar o parque uma referência no esporte náutico nacional.

Justificativa: Buscar um aproveitamento pleno do espaço de lazer “subaproveitado”/parque náutico.

Estratégias:
o
Parceria com a iniciativa privada;
o
Promoção de eventos periódicos;
o
Criar centro de treinamento de esportes náuticos;
o
Desenvolvimento de projetos sociais para jovens e crianças.
4º Proposta

Ideia Força: Unidade de Ensino Técnico Superior Federal.

Detalhamento: Universidade com cursos técnicos gratuitos para especializar
a população, principalmente nas áreas com maior difusão de demanda de emprego
na região.

Justificativa: Considerando a necessidade de agrupar valor às atividades de
pólo têxtil e demais indústrias da região, capacitar profissionais na área, gerando
novas oportunidades empresariais e de emprego.

Estratégias:
o
Buscar recursos junto a federação;
o
Criar uma extensão (unidade) com cursos específicos;
o
Buscar localização/imóveis;
o
Buscar parcerias empresariais para oferecer vagas aos profissionais capacitados nesses centros.
1º Proposta

Ideia-Força: Plano Estratégico de Mobilidades

Levantamento Síntese

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Propostas para a Regional do Boqueirão: 2ª Etapa

saúde

4º Proposta

Ideia Força: Revisão do Zoneamento.

Detalhamento: Revisão do zoneamento para adequação à realidade.

Justificativa: O zoneamento é muito restritivo e difere do uso e ocupação do
solo.

Estratégias:
o
Adequação do zoneamento à condição local;
o
Criação de novas centralidades;
o
Miscigenação de usos;
o
Incentivos para a concentração de serviços e comércios com fins semelhantes.

2º Proposta

Ideia-Força: Parque Náutico.

Detalhamento: Revitalização parque: física e funcional; hídrica, solo, sonora,
visual. Atração e ponto turístico. Ligação das cavas, parque e zoológico. Elaboração
de eventos.

Justificativa: Melhor aproveitamento do espaço existente.

Estratégias:
o
Parcerias público/privado;
o
Integração secretarias;
o
Criação centro de excelência de esportes náuticos;
o
Saneamento.
3º Proposta

Ideia Força: Mobilidade e Urbanismo.

Detalhamento: Revisão do Zoneamento Urbano da Cidade.

Justificativa: Os serviços da cidade estão concentrados geograficamente próximos e no centro, gerando engarrafamentos.

Estratégias:
o
Ciclofaixas;
o
Binários;
o
Trincheiras;
o
Viaduto;
o
Revisão do zoneamento urbano da cidade.

educação

3º Proposta

Ideia Força: Plano de Gestão de Áreas Verdes

Detalhamento: Aproveitamento da potencialidade das áreas verdes.

Justificativa: As áreas verdes estão subutilizadas e suscetíveis à ocupação
irregular.

Estratégias:
o
Revitalização dos Parques;
o
Plano de Manejo;
o
Criação do Comitê Gestor;
o
Aumento da fiscalização;
o
Criação de Parques Lineares.

lazer e meio
ambiente

saúde

2º Proposta

Ideia-Força: Autonomia da Saúde.

Detalhamento: Implantar na Regional um atendimento de alta e média
complexidade.

Justificativa: Falta de equipamento e alta de demanda.

Estratégias:
o
Implantar equipamento;
o
Parceria com a iniciativa privada e com os entes federados;
o
Investimentos de infraestrutura.

1º Proposta

Ideia-Força: Saúde.

Detalhamento: Construção do Hospital Regional Geral.

Justificativa: Alta demanda. Inexistência de um hospital que atenda a região.

Estratégias:
o
Parceria com as Universidades;
o
Articulação com as 3 esferas: Municipal, Estadual e Federal.

mobilidade e
urbanismo

mobilidade

1º Proposta

Detalhamento: Plano para o transporte motorizado, não motorizado e de
pedestre.

Justificativa: Melhoria para deslocamentos de bens e de pessoas.

Estratégias:
o
Horários alternativos para indústria, comércio e serviços;
o
Revisão da legislação de calçadas;
o
Melhoria da infraestrutura viária (pavimentação e calçadas);
o
Incentivo para outros modais de transportes.

zoneamento

Grupo 2:

lazer e meio
ambiente

Grupo 1:

4º Proposta

Ideia Força: Unidade de Ensino Superior Federal.

Detalhamento: Necessidade da região para qualificação de profissionais (técnicos).

Justificativa: Criar oportunidade relativas ao crescimento e qualificação de
mão de obra para o comércio e indústria.

Estratégias:
o
Parceria com Instituições Federais para a criação de unidades descentralizadas com cursos técnicos/superiores;
o
Parcerias privadas para “absorver” profissionais formados.
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Levantamento Síntese

Propostas para a Regional do Boqueirão: 3ª Etapa

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Deficiências e Potencialidades

saúde

2º Proposta

Ideia-Força: Plano Estratégico de Mobilidade.

Detalhamento: Plano para melhoria dos deslocamentos motorizados, não
motorizados e de pedestres.

Justificativa: Péssimas condições de infraestrutura.

Estratégias:
o
Incentivo ao uso de outros modais de transporte;
o
Revisão da legislação de calçadas;
o
Logística de semáforos;
o
Horários alternativos de serviços, comércios e indústrias;
o
Melhoria da infraestrutura viária.

lazer e meio
ambiente

1º Proposta

Ideia-Força: Hospital Geral Regional.

Detalhamento: Atendimento com foco Geral.

Justificativa: Alta demanda. Inexistência de um hospital para atender a população da Regional.

Estratégias:
o
Parcerias com as Universidades;
o
Articulação das 3 esferas: Municipal, Estadual e Federal.

mobilidade

PROPOSTAS FINAIS SELECIONADAS

RELAÇÃO DO QUE O boqueirão PODE OFERECER À CURITIBA

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

RELAÇÃO DO QUE curitiba PODE OFERECER ao boqueirão

3º Proposta

Ideia Força: Plano de Gestão das Áreas Verdes.

Detalhamento: Plano para monitoração e revitalização das Áreas Verdes.

Justificativa: Áreas Verdes subutilizadas e suscetíveis à ocupação irregular.

Estratégias:
o
Recuperação das margens e combate à poluição;
o
Conscientização e recuperação das áreas afetadas;
o
Sensibilização da comunidade para aumentar a participação.

Fonte: Administração Regional do Boqueirão
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração, 2013
Nota: Nas oficinas realizadas na Regional Boqueirão, houve a solicitação para que as equipes relacionassem apenas dois itens a
serem oferecidos.
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Levantamento Técnico x Perceptivo

Através da contraposição dos dois levantamentos, foi possível relacionar a
percepção da existência de duas porções distintas na regional com os mapas de
rendimento médio e de ocupações irregulares. A porção denominada “Boqueirão de
baixo” coincide com os setores censitários enquadrados nas menores faixas de renda e também com as áreas de maior ocorrência de ocupações irregulares. A exceção
encontrada foi para o caso dos assentamentos e loteamentos das margens da continuação do Córrego Evaristo da Veiga, além de algumas ocupações pontuais.
A análise do mapa de homicídios também permitiu identificar grande parte da
ocorrências destes no “Boqueirão de baixo”, no entanto outras ocorrências também
foram mapeadas no “Boqueirão de cima”, porém de forma menos concentrada. Da
mesma forma, foi possível validar a informação de que a grande parte dos equipamentos relacionados à segurança do cidadão está localizada na porção norte da
regional.
A percepção da existência de uma atividade econômica significativa pode ser
comprovada através da tabela que compara o número de estabelecimentos econômicos por regional. Segundo esta, a Regional Boqueirão é a terceira com o maior
número de estabelecimentos.
Com relação ao atendimento por equipamentos públicos, foi possível chegar
à constatação de que a Regional realmente está bastante carente de acesso à serviços de cultura, a equipamentos de saúde com atendimentos complexos e especializados, a instituições de ensino superior e a equipamentos de abastecimento, como
o restaurante popular e o câmbio verde. Os câmbios verdes existentes, se realmente
constatada a existência significativa de “carrinheiros” residentes na regional, podem
não ser suficientes para o atendimento dessa população.
Com relação à existência de CMEIs e de Unidades de Saúde, através dos
mapas de equipamentos é possível notar um número significativo e uma distribuição
relativamente uniforme destes. Porém, há que se analisar a capacidade de atendimento dos equipamentos e, para isso, aconselha-se um estudo específico.

Imagens das oficinas realizadas na Regional Boqueirão
Fonte: IPPUC - Setor de Monitoração

ambiental

socioeconômico

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

A percepção positiva da regional a respeito da extensão de áreas verdes públicas
pôde ser validada quando confrontada aos mapas e dados relativos aos equipamentos de
lazer e aos maciços vegetais contidos nestes. Entretanto, uma informação adicional ao
levantamento previamente realizado diz respeito à manutenção e à forma de apropriação
destes espaços pela população.
No tocante às inundações e à relação destas com as ocupações irregulares, conforme já foi abordado na dimensão socioeconômica, foi possível relacionar a localização
de assentamentos e loteamentos irregulares ou em processo de regularização nas margens dos recursos hídricos da regional. Também através da análise do mapa das bacias
hidrográficas, foi possível reafirmar que muitos dos rios que cortam o município tem a sua
foz localizada na regional. Ainda, se contrapostas essas informações ao mapa de equipamentos, é possível validar a existência de equipamentos educacionais e de saúde nas
proximidades do Ribeirão dos Padilhas.
Apesar de muitos dados serem confirmados através da relação entre os dois levantamentos, essa dimensão foi uma das que mais agregou informações por meio do levantamento perceptivo, principalmente no que diz respeito ao conflito de usos na Zona de
Serviços. Somente através das informações prestadas pela regional foi possível apontar
a incompatibilidade da coexistência de barracões industriais na proximidade de residências.

mobilidade

Considerações acerca das três dimensões

Uma das maiores queixas da Regional no que diz respeito à mobilidade é validada
também quando analisado o levantamento técnico. A Regional Boqueirão é a que possui
proporcionalmente a segunda maior quantidade de vias em anti-pó e a terceira que possui
menos vias pavimentadas em asfalto. Muito provavelmente a insatisfação com relação
à falta de calçamento das vias também esteja relacionada a esses dados, visto que a
legislação delega ao proprietário a responsabilidade pela construção e manutenção dos
passeios em vias dotadas de pavimentação definitiva.
Através da observação do mapa de arruamento também é possível reafirmar a percepção de que existem poucos transpasses sobre o Canal Belém e sobre o Ribeirão dos
Padilhas, o que justifica a dificuldade de acesso às regionais vizinhas e o congestionamento das vias de transpasse. Ainda utilizando como base o mapa de arruamento, é possível
certificar o diagnóstico a respeito da Rua Francisco Derosso. A via é uma das únicas que
faz o trajeto, não possuindo paralelas que possam servir de alternativa.
Quanto ao transporte coletivo, não foi citado pela regional a falta de acesso à este,
o que também se valida visto que mais de 92% da população reside a uma distância de
até 250 metros das linhas de ônibus.
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