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REGIONAL MATRIZ

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 Matriz
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 Matriz
Fonte: Administração Regional Matriz, IPPUC - Setor de Monitoração

4

REGIONAL MATRIZ

Caracterização Territorial

LEVANTAMENTO TÉCNICO

A Regional Matriz localiza-se na região centro-norte da cidade e
faz divisa com as Regionais: Santa Felicidade, Boa Vista, Cajuru, Portão e
Boqueirão.
Possui uma extensão territorial 3.593,19 hectares, correspondente a 8,27% da área total de Curitiba.

A Regional Matriz é composta por 18 bairros: Ahú, Alto da Glória,
Alto da XV, Batel, Bigorrilho, Bom Retiro, Cabral, Centro, Centro Cívico,
Cristo Rei, Hugo Lange, Jardim Botânico, Jardim Social, Juvevê, Mercês,
Prado Velho, Rebouças e São Francisco.

mapa da divisão territorial das regionais de curitiba

mapa da divisão territorial dos bairros da regional
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ahú

O bairro Ahú tem seu nome associado aos povos indígenas que habitavam Curitiba há
muitos anos. No século XlX, em 1854, o antigo Ahú já era reconhecido como um dos 27
Quarteirões de Curitiba, bem mais abrangente do que sua área atual. Portanto, era referência nos registros de terras localizadas em regiões que posteriormente tornaram-se seus
bairros vizinhos. A segunda metade do século XIX era marcada pela presença de imigrantes alemães e italianos, organizados em chácaras próximas à Estrada da Cachoeira, atual
Avenida Anita Garibaldi. Essa importante estrada também se constituía como divisa entre
o Ahú de Baixo e o Ahú de Cima na primeira metade do século XX. Daí explica-se o motivo
pelo qual o prédio da Prisão Provisória de Curitiba, que naquela época situava-se no Ahú
de Cima, ficou conhecido como Prisão Provisória do Ahú. Essa prisão constituiu-se por
muitos anos como o importante marco referencial do bairro. A organização da Província
Santíssima Trindade das Irmãs da Divina Providência adquiriu e se estabeleceu no antigo
Cassino do Ahú. Na propriedade existia uma fonte muito freqüentada pelos moradores do
bairro e que acreditavam existir desde quando os povos indígenas habitavam a região.

batel

O bairro teve sua denominação associada à localização da “Chácara da Glória” conforme relatos históricos de Francisco Negrão. Em meados da década de 1850 o
lugar que ficou conhecido como Glória era referência para pedidos em carta de foro,
requerimentos de terras em “braças quadradas” e outros registros oficiais. Ao final
do século XlX, na década de 1880, a antiga Avenida João Gualberto era margeada
por engenhos de mate e fazendas que caracterizaram a região. A capela da Glória
também era uma importante referência que mais tarde, com a chegada dos padres
redentoristas, transformou-se em santuário de devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, caracterizando-se como um marco da prática de fé e devoção para os
moradores. Como a região era vista e retratada na paisagem pelas maiores altitudes
em comparação com o centro de Curitiba, passou a ser chamada de Alto da Glória.

O antigo Batel era atingido pela Estrada do Mato Grosso (atual Avenida Batel e prolongamentos), que atravessava a região, vinda dos Campos Gerais em direção ao centro de Curitiba. Em meados da década de 1850 a localidade já era referida nas Atas das Sessões da
Câmara, através do registro de carta de foro para um terreno localizado “no lugar denominado Batel”. O antigo bairro passou pelo século XX sentindo os efeitos da prosperidade paranaense, proveniente do apogeu dos ciclos econômicos da erva-mate e do café. Com isso
retratava uma ocupação residencial de padrão refinado contendo mansões pertencentes
aos barões do mate, que se misturavam aos engenhos, fábricas e estabelecimentos comerciais. Nessa época ainda eram vistos os carroções de colonos circulando para fornecer
seus produtos no comércio da cidade. O Batel entrou na década de 1950 tendo sua malha
viária integrada à região central, já se constituindo oficialmente como bairro, porém, com
uma abrangência menor em relação à atual divisa administrativa. A oficialização do bairro
em 1975 incluiu em sua nova delimitação parte dos antigos bairros Santa Terezinha e Presidente Taunay. No século XXl, uma composição diversificada marca a paisagem do bairro,
com implantações comerciais e de serviços de grande porte, grandes empreendimentos
e condomínios de alto padrão. Em meio a essa nova fisionomia do espaço, o Batel ainda
mostra exemplares construtivos que representam outros tempos.

bigorrilho

alto da
glória

Caracterização Histórica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

“Bigurrilho” era o nome de um ribeirão existente e para o qual foram designados obras
e serviços da prefeitura, ficando a localidade conhecida por essa denominação. No final
do século XlX a região foi ocupada por imigrantes alemães, poloneses e ucranianos, com
destaque para esses últimos que, em 1895, se fixaram no lugar conhecido como Campo
da Galícia. As primeiras transformações ocorreram na década de 1920, com o loteamento
das grandes áreas, entre as quais se destacou a Planta Vila Schimmelpfeng, considerada
como o empreendimento que deu início ao processo de expansão da região. A propriedade de Albino Schimmelpfeng, datada de 1879, por várias décadas foi ponto de referência
para os moradores locais. O núcleo formado por habitação e comércio de pequeno porte
era marco de implantação do antigo bairro e convivia com chácaras de produção leiteira
para as áreas próximas. A Planta Jardim Champagnat, da década de 1960, apesar de ser
alvo de menção ao Bigorrillho, resultou da venda parcial de gleba da Ordem Marista, no
antigo Mercês. No final do século XX formava-se uma nova imagem do Bigorrilho, onde as
chácaras e caminhos foram substituídos por vias de trânsito intenso e torres de condomínios, estabelecendo um novo vínculo de identificação com o espaço transformado.

Bairro Cabral na década de 1980
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens

cabral

O antigo Cabral já constava nos relatos históricos datados do final do século XIX,
quando foi erguida a primeira capela consagrada ao Senhor Bom Jesus, no alto da
região. Teve a contribuição da família Cabral que fez a doação do terreno e inspirou
o futuro nome do bairro. As festas religiosas do Senhor Bom Jesus arrecadavam
fundos para a construção da nova igreja nas proximidades da antiga capela e que
passou a ser chamada de Senhor Bom Jesus do Cabral. No início do século XX, em
1912, os padres passionistas se estabeleceram na região. O crescimento do bairro
estava associado aos antigos caminhos, atualmente denominados Avenida Munhoz
da Rocha e Avenida Anita Garibaldi. A antiga Avenida Anita Garibaldi, em meados do
século XX, constituía-se como divisa entre os bairros Ahú de Baixo e Ahú de Cima,
motivo pelo qual o prédio da Prisão Provisória de Curitiba, hoje situado no Cabral,
ficou mais conhecido como Prisão Provisória do Ahú. Outro referencial existente na
abrangência do bairro Cabral é a sede do Graciosa Country Club, fundado em 1927,
que teve a mesma denominação do seu antigo e importante acesso frontal, a Estrada da Graciosa.
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centro
cívico

A concepção do Centro Cívico já constava no plano urbanístico de 1943, elaborado
por Alfred Agache, urbanista francês, mas a construção se deve muito à visão futurista do professor e então governador, Bento Munhoz da Rocha Neto, que destinou uma
área da cidade para ser o centro administrativo do Estado e do Município. Projetado
pelo arquiteto David Xavier Azambuja, foi inaugurado em 1953, ano em que o Paraná
comemorou seu centenário de emancipação política. Em 1970 foi inaugurado o Palácio 29 de Março, onde funciona a Prefeitura de Curitiba. Uma das principais atrações
do bairro, o Bosque João Paulo II, foi criado especialmente para a visita do Papa João
Paulo II em julho de 1980, e hoje é um local de lazer que abriga um parque ecológico
e as tradicionais casas polonesas.
Na primeira década do século XlX o antigo Jardim Social era composto por campos
e tinha como referências conhecidas na região, o Morro do Querosene e a Colônia
Argelina, formada por lotes agrícolas no antigo Bacacheri. Constam registros das
primeiras plantas de loteamentos datadas da década de 1920. Em meados do século XX, na década de 1950, a antiga região estava na abrangência do então bairro
Marumbi e em menor parte do Bacacheri, e só posteriormente, em 1975, teve o seu
nome e delimitação atual definidos. A origem do bairro Jardim Social está ligada à
implantação de uma ocupação de uso estritamente residencial de baixa densidade,
resultando na formação de um padrão construtivo refinado, que se destacou na paisagem urbana da cidade. Um dos pontos mais característicos do Jardim Social é o
Bosque de Portugal. O Bosque possui alameda com piso de pedras, que atravessa
um trecho de mata nativa, onde versos de poetas da língua portuguesa são estampados em azulejos portugueses.

cristo rei

alto da XV

No século XlX a antiga região onde hoje se localiza o Alto da Rua XV era ainda isolada
do centro de Curitiba e formada por uma paisagem de campos. Também no início
do século XX, em 1928, quando foi inaugurado o hospital da região, mais tarde denominado Hospital Oswaldo Cruz, o antigo bairro era descrito como um local “afastado da cidade” com um panorama, na sua maioria, desprovido de implantações
edificadas. O bairro teve sua denominação associada à Rua XV de Novembro, que
em seu prolongamento, a partir do centro de Curitiba atingia uma região de maiores
elevações, portanto, ficando conhecida como Alto da Rua XV. Em meados do século
XX, na década de 1940, a região era atingida pela abrangência dos antigos bairros
Cajuru, Marumbi e General Carneiro até quando em 1975, teve sua denominação e
delimitações oficializadas como bairro Alto da Rua XV.

O antigo bairro Cristo Rei teve sua origem e desenvolvimento relacionados com o Cajuru,
que ocupava, até o início da década de 1950, a abrangência de suas delimitações geográficas. Portanto, marcos referenciais que hoje se localizam no Cristo Rei, foram implantados
no antigo Cajuru. A título de exemplo, pode-se citar a Congregação de São José de Chambéry, que se instalou em 1896, fundando mais tarde, em 1907, o Colégio Nossa Senhora
de Lourdes e o Orfanato São José. Também destaca-se a Paróquia do Cristo Rei, que em
meados de 1930 reunia os moradores na prática de suas devoções e em festas religiosas.
Décadas mais tarde, nos anos de 1970, foi construída a nova igreja, com notável forma
arquitetônica que se consagrou como ponto de referência no cotidiano do bairro. Em 1958
foi construído o então Hospital Central da Rede Ferroviária indicando fortes referências de
convivência com as características da antiga região e ficando conhecido como Hospital
Cajuru. O Bairro Cristo Rei teve sua primeira oficialização através da Lei nº 462 de 1952
com maior área de abrangência na época e posteriormente foi oficializado com suas delimitações atuais, através do decreto nº 774 de 1975.

Bairro Centro Cívico em 1977
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens

hugo lange

bom retiro

Nas primeiras décadas do século XX, o Bom Retiro ocupava o território do antigo
Pilarzinho constando nas ilustrações históricas como Sítio do Matto. A paisagem da
região era formada por colonos situados nas chácaras e que comercializavam seus
produtos na região central de Curitiba. A denominação do bairro teve sua origem na
década de 1940, quando foi inaugurado o Sanatório Bom Retiro e que passou a ser
referência local na abrangência de suas imediações. Na segunda metade do século
XX a antiga região do Bom Retiro iniciou um processo de transformação da paisagem. As chácaras, aos poucos foram loteadas e o espaço retratava uma ocupação
residencial. Entre as vilas surgidas com a fração das terras, nomes de antigos colonizadores eram homenageados, como por exemplo, o conhecido Jardim Schaffer. Entre
as estruturas construtivas de maior porte estava a implantação do Colégio Lins de
Vasconcelos, que presta homenagem ao membro e colaborador da Federação Espírita do Paraná, pelo seu empenho nas causas sociais da região. Em 1975, o bairro
ficou oficialmente criado, tendo o seu nome ligado ao antigo Hospital Bom Retiro.

jardim
social

Caracterização Histórica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

No início do século XX, em 1906, a região do antigo Hugo Lange era ainda formada
por campos que tinham em seu prolongamento as implantações da Colônia Argelina nas proximidades. Em 1915, os antigos Cabral e Juvevê já eram atingidos pela
interligação da malha viária, e o Hugo Lange, tendo com esses relações em suas
origens, começava a sentir os efeitos da ocupação. Com um crescimento vinculado
aos antigos caminhos, fixavam-se estabelecimentos comerciais e de serviços. Como
referência local posicionavam-se a antiga Avenida Nossa Senhora da Luz e a Rua Itupava, consideradas importantes eixos de ligação entre as várias regiões da cidade.
Em 1950 a região do Hugo Lange já tinha seu espaço incorporado pelo traçado viário
e o seu novo desenho convivendo com as chácaras e fazendas existentes. Apesar
desse desenvolvimento, a sua área era formada nessa época pelos antigos bairros
Marumbi, Juvevê e Cabral, vindo a constituir-se como bairro e com seus atuais limites, posteriormente, em 1975.
REGIONAL MATRIZ
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prado
velho

Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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Em 1874 já constava nas Atas das Sessões da Câmara a concessão de terrenos na
antiga região do Prado Velho, para as instalações do Clube de Corridas, fundado no
ano anterior. Mais tarde, no final dos anos de 1890 o referido Clube foi transferido
para as imediações do rio Belém. O antigo local ficou conhecido como Prado Curitibano, por localizar-se em lugar plano. Com isso, em 1947 ficou oficializado o bairro
Prado. Em 1955 foi inaugurado o Hipódromo do Tarumã e a região do antigo Prado
passou a se chamar Prado Velho, inspirando para mais tarde, em 1975, receber oficialmente essa denominação para o bairro. Também na década de 1970, no mesmo
local onde se situava o Prado Velho, deu-se início às instalações da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O bairro ainda ficou conhecido pelo antigo paiol de pólvora, datado do começo do século XX, que posteriormente deu lugar ao Teatro Paiol.
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rebouças

Largo da Ordem em 1904

A origem do nome do bairro Rebouças faz homenagem aos engenheiros Antônio Pereira
Rebouças e André Rebouças. A construção da Estrada da Graciosa e da Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá, bem como a fundação da Companhia Florestal Paranaense, são
alguns exemplos da contribuição dos Rebouças no final do século XlX, quando chegaram
e prestaram serviços imensuráveis para o Paraná. Um importante marco para a antiga região do Rebouças foi a construção da Estação Ferroviária na década de 1880, que facilitou
o transporte de cargas, principalmente de mate e madeira. Nas primeiras décadas do século XX, operaram as máquinas “maria-fumaça” e posteriormente as locomotivas a diesel.
Chegavam à estação os trens procedentes de Paranaguá e de outras cidades do interior do
Paraná, atraindo para a região do Rebouças comerciantes e instalações industriais. No início dos anos 1900 o antigo Rebouças foi definido como área industrial e, situando-se nas
proximidades da estrada de ferro, favorecia a chegada da matéria-prima e o escoamento
da produção. O setor industrial que se instalou agregava empresas de diferentes áreas de
produção.

mercês

Nessa região instalaram-se os primeiros moradores de Curitiba, com o casario descendo em direção à atual Praça Tiradentes, e dali para as redondezas. Em 1737 a
Capela Nossa Senhora do Terço foi construída no bairro São Francisco, sendo adquirida, tempos depois, pelos Irmãos Terceiros que a chamaram de Igreja da Ordem
Terceira de São Francisco de Chagas, provável origem do nome do bairro. As famosas
ruínas do bairro também são vestígios de uma igreja inacabada, a de São Francisco
de Paula. As pedras destinadas a sua construção foram utilizadas para erguer as
torres da antiga Matriz. Aliás, há muitas lendas em torno dessas ruínas. Uma delas
conta que do seu centro partia um longo túnel ligando o Alto do São Francisco a Paranaguá, com ramificações em diversos locais da cidade.
No bairro São Francisco localiza-se o Setor Histórico de Curitiba, um dos principais
pontos turísticos da cidade. Suas edificações, em diferentes estilos arquitetônicos,
tornam o local perfeito para estudos nessa área. Alguns dos destaques são: o Palácio São Francisco que, por muitos anos, foi sede do governo paranaense e onde hoje
funciona o Museu Paranaense; o Clube Operário, famoso pelas festas carnavalescas
e a Sociedade Garibaldi, reduto de italianos, que abrigou inúmeros refugiados na
ocasião da última grande guerra. Outra atração do bairro é o Relógio das Flores.

Antigamente o bairro era conhecido como Quarteirão de Nossa Senhora das Mercês, conforme documentos da Paróquia de Curitiba e requerimentos constantes nas atas das sessões da Câmara solicitando aforamento de terras. A ocupação se deu através de levas
migratórias que tiveram inicio na década de 1830. Primeiro chegaram os alemães, nos
anos de 1836 a 1840, formando chácaras com lavouras e estabelecendo profissionais artesãos, como ferreiros e carpinteiros. Em 1871, chegaram os colonos poloneses, reimigrados da Colônia Príncipe, que desenvolveram uma agricultura de subsistência através de
pequenas propriedades. No decorrer do século XlX a principal ocupação econômica era a
atividade agrícola e a criação de gado leiteiro. Na época, a paisagem da região era tomada
por chácaras ocupadas com lavoura. A partir do início do século XX a presença dos italianos veio modificar o aspecto econômico do antigo bairro, com a abertura de estabelecimentos comerciais. O comércio posicionava-se principalmente ao longo da antiga Avenida
Cruzeiro (atual Manoel Ribas), através da qual os produtos da colônia eram conduzidos por
carroças para a sua comercialização. Em 1921, os frades capuchinhos se estabeleceram
na região das Mercês e muito contribuíram para a integração comunitária dos diferentes
grupos étnicos, através da evangelização.

jardim botânico

são francisco

Caracterização Histórica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

A denominação do bairro Jardim Botânico teve sua origem no plebiscito popular, datado
de 1992, resultando na mudança de nome do então Capanema. O novo nome faz menção
ao importante marco local conhecido como Jardim Botânico Francisca Maria G. Rischbieter e antes chamado apenas de “Mato dos Franco”, por ser um campo de propriedade do
Desembargador Antônio Martins Franco. Em que pese a mudança de nome, a história do
bairro está diretamente ligada à abrangência do seu território que se manteve como antes.
No final do século XlX a região constituía-se de propriedades pertencentes ao Conselheiro
Guilherme S. de Capanema, chamado de Barão de Capanema e que muito se destacou na
época. Em 1947 o bairro ficou oficializado como Capanema e posteriormente, em 1975,
teve sua área alterada, incluindo parte dos antigos bairros General Carneiro e Prado. Ainda em meados do século XX foi implantado o Mercado Municipal, na divisa com o bairro
Centro. A antiga estação ferroviária, onde está hoje a Rodoferroviária, era o destaque do
Capanema, marcando o cenário pelo trânsito e ruído típicos dos trens que cruzavam a cidade. Também ligadas à referida estação, estavam as residências dos ferroviários que representaram a época. Capanema ou Jardim Botânico, nomes diferentes para uma mesma
história, dando ao território comum, motivo de orgulho para a cidade de Curitiba.

O bairro Centro reúne os registros mais antigos da história do desenvolvimento e
instalação da cidade de Curitiba. No século XVll, por meio de um ofício de 1649, o
antigo Centro recebeu o núcleo de ocupação que veio transferido das imediações
do rio Atuba, resultante da anterior implantação de arraiais de faiscadores e mineradores. Foi erguida uma capela no local que se tornou a praça central do povoado
(Praça Tiradentes), dando origem à Curitiba. Em 1668 foi autorizado o levantamento
do Pelourinho, em sinal de posse, poder público e símbolo de autoridade d’El Rey e
com isso consolidando a povoação de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais. Em 29 de março de 1693, foi dada origem à fundação oficial da Vila, que ficou
politicamente organizada, e a Câmara Municipal foi composta, com eleição e posse
das primeiras autoridades de administração e justiça. Na segunda metade do século
XVlll, a Freguezia da Vila de Curitiba era composta por duas Companhias de Milícias e
cuja área central figurava como “Bairro Cidade”, pertencente à primeira Companhia.
Em 1842 a Vila de Curitiba foi elevada à categoria de cidade. O núcleo central estava
em torno do Largo da Matriz (atual Praça Tiradentes). Foi somente em 1853, que a
antiga Comarca de Curitiba elevou-se à categoria de Província do Paraná e a cidade
de Curitiba foi designada como capital, em 26 de julho de 1854. O então jornal Dezenove de Dezembro publicou em 1854: “Tem a cidade de Curitiba 27 Quarteirões”,
estando entre eles o Quarteirão da Cidade, que correspondia ao centro urbano. O
Centro transformou-se de acanhada aglomeração de casas e ruas estreitas iluminadas a lampião, entre plantações e criações, para um perímetro espacial urbanizado
dotado de infraestrutura. A partir da década de 1940, o Centro adquiriu nova feição
com a implantação de planos urbanísticos que contemplaram de forma abrangente
a organização da cidade. Ficou consolidado como referência de bairro e ao mesmo
tempo registra a memória das origens de Curitiba.

Bairro Juvevê em 1977
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens

juvevê

centro

Caracterização Histórica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

A denominação Juvevê, segundo Ermelino de Leão, define-se como “corrupção da
palavra Yubebã”, que significa espinho chato ou rio do fruto espinhoso, predominando nas margens do antigo rio da região. Segundo antigos moradores da região,
o antigo rio realmente era cercado por muitos “juvevês” (árvores espinhosas). A designação do rio já constava no século XVII, quando em 1693, o Termo de Medição
do Rocio da Vila de Curitiba, ao descrever o seu quadro, menciona o rio local como
um dos confrontantes: “(...) para a parte noroeste com as nascenças do rio Juvevê
(...)”. Embora existam registros datados de 1745 sobre os primeiros moradores no
antigo bairro, as citações de povoamento surgiram em 1860, época em que ocorreram vários pedidos de terras para assentamento de lavoura “no lugar denominado
Juvevê”. O importante eixo de desenvolvimento da região era o antigo caminho (atual
Avenida João Gualberto) que ligava o centro de Curitiba com a Estrada da Graciosa,
caracterizando-se como seu prolongamento e atravessando o bairro. O Juvevê hoje é
bem movimentado, tendo como característica a ampla rede de serviços que atende a
população: redes bancárias, supermercados, feiras livres e excelentes restaurantes.

Rua XV de Novembro em 1927
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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Caracterização Demográfica
População E DENSIDADE DEMOGRÁFICA
A Regional Matriz é a quarta mais populosa, com 205.722 habitantes, o que corresponde a 11,7% do total do Município. No período de
2000 a 2010, foi a regional que teve o menor crescimento populacional,
igual a 1,7%.
População por regional (habitantes) - 2010

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

No que diz respeito à variação populacional dos bairros que integram a Regional, entre 2000 e 2010, metade dos bairros (nove) apresentaram decréscimo em sua população: Prado Velho (-14,22%), Bom Retiro
(-8,47%), Mercês (-8,39%) e Batel (-7,64%). Por outro lado, dois bairros
apresentaram um crescimento significativo: Centro (14,28%) e Cabral
(11,43%).
A densidade populacional da regional é de 57,25 habitantes por
hectare, sendo o bairro Centro o que tem a maior densidade: 113,56
hab/ha.

10
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

DENSIDADE DEMOGRÁFICA por setorES censitárioS - regional MATRIZ - 2010

Caracterização Demográfica
POPULAÇÃO, DENSIDADE DEMOGRÁFICA E VARIAÇÃO
POPULACIONAL POR BAIRROS
REGIONAL MATRIZ - 2010
Habitantes
2000

2010

Densidade
(habit./ha.)

Ahú

11.148

11.506

62,03

3,21%

Alto da Glória

5.588

5.548

63,37

-0,72%

Alto da Rua XV

8.683

8.531

57,43

-1,75%

Batel

11.778

10.878

62,60

-7,64%

Bigorrilho

27.127

28.336

97,83

4,46%

Bom Retiro

5.633

5.156

27,16

-8,47%

Cabral

11.720

13.060

64,44

11,43%

Bairros

Variação
Populacional

Centro

32.623

37.283

113,56

14,28%

Centro Cívico

4.767

4.783

50,50

0,34%

Cristo Rei

13.325

13.795

95,34

3,53%

Hugo Lange

3.167

3.392

28,64

7,10%

Jardim Botânico

6.153

6.172

22,39

0,31%

Jardim Social

6.085

5.698

29,09

-6,36%

Juvevê

11.281

11.582

94,00

2,67%

Mercês

14.089

12.907

35,92

-8,39%

Prado Velho

7.084

6.077

24,97

-14,22%

Rebouças

15.618

14.888

50,19

-4,67%

São Francisco

6.435

6.130

45,26

-4,74%

Regional Matriz

202.304

205.722

57,25

1,69%

LEVANTAMENTO TÉCNICO
Idade de População
Comparada às demais regionais, a Regional Matriz é a que tem a pirâmide
etária com características mais singulares, apresentando a base mais estreita e o
topo mais amplo.
Com 23.611 crianças (0 a 14 anos) e 27.313 idosos, a Regional Matriz tem
menor participação percentual da primeira faixa estária (11,48%) em relação à segunda (13,28%). Esses dados apontam um envelhecimento da população, confirmando uma tendência de redirecionamento nas políticas públicas.
Os 56.385 jovens entre 15 a 29 anos, representam 27,41% do total da população da regional - uma participação percentual similar a de todas as regionais.

pirâmide etária da regional MATRIZ - 2010

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

POPULAÇÃO, POR COR OU RAÇA
regional MATRIZ - 2010

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

representatividade das faixas etárias - 2000 E 2010
A população da Regional em 2010, por
faixa etária, estava assim distribuída:
Fonte: IBGE - Censo 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração

0 a 4 anos - 3,8 % da população;
5 a 14 anos - 7,7 % da população;
15 a 24 anos - 16,7 % da população;
25 a 59 anos - 53,3 % da população;
60 anos e mais - 18,4% da população;
Fonte: IBGE - Censo 2000 e 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração
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Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Educação

população alfabetizada
		
A Regional Matriz atingiu 98,8% das pessoas com cinco ou
mais anos alfabetizadas, resultado este, superior ao do município.
O único bairro desta regional abaixo do patamar do município foi o
Prado Velho, este obteve apenas 90,3% das pessoas com cinco ou mais
anos alfabetizadas, em média 8% abaixo dos demais bairros.
Cabe salientar que esta regional apresenta uma maior equidade
no percentual de homens e mulheres alfabetizados, pois em Curitiba a
tendência é de, percentualmente, os homens serem mais alfabetizados,
enquanto, na Regional Matriz a diferença é de apenas 0,1%.

Taxa de atendimento
creches e pré-escola
A Regional Matriz tem uma população entre 0 e 5 anos de 9.304
crianças. Dessas, 19,77% são atendidas em creches públicas municipais
e conveniadas e escolas municipais que oferecem pré-escola. O maior
número de crianças atendidas está no bairro Centro (280 crianças atendidas).
Número de atendimento nos cmeis - matriz - 2012

população acimda de 5 anos alfabetizada, por bairro e
gênero - regional MATRIZ - 2010

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

matrículas em creches conveniadas - 2012

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

Fonte: IBGE - Censo 2010
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Elaboração: IPPUC - Monitoração
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Educação

Taxa de atendimento

unidades da educação por tipo - regional matriz - 2013

ensino fundamental
A população com idade entre 6 e 10 anos na Regional Matriz é
de 7.440 crianças. O Município atende 2.418 dessas crianças, correspondente a 32,2% do total de crianças da Regional em escolas públicas
municipais.
Os bairros com maior percentual de crianças em escola pública
são Hugo Lange e Bom Retiro onde as taxas são 279,2% e 267,6% respectivamente. Nesses dois bairros o número de crianças atendidas supera o número total de crianças do próprio bairro, pois atendem também
crianças residentes em outros bairros.
número de matrículas em escolas municipais
Regional matriz - 2012

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

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

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

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Educação

IDEB - ensino fundamental
O IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - para os
anos iniciais mostra um bom desempenho das escolas da Regional Matriz.
Das seis escolas da Regional, três têm notas, e destas, todas atingiram média acima da projetada tanto em 2009 como em 2011. As demais ainda não tiveram a avaliação.

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

ideb em escolas municipais - regional matriz 2009 e 2011
ESCOLA

BAIRRO

2009

2011

E M Batel

Centro

-

-

E M Caramuru

Cabral

6,6

7,1

E M D. Manuel da Silveira D’elboux

Hugo Lange

7,2

7,0

E M Mirazinha Braga

Bom Retiro

6,4

6,0

E M Prof Brandão
E M Vila Torres

Alto da Glória

-

-

Rebouças

-

-

Fonte: I SME / Departamento de Planejamento e Informações 2012

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

Elaboração: IPPUC- Setor de Monitoração

Taxa de reprovação
Considerando a taxa de reprovação como um indicador que reflete
fatores como as condições socioeconômicas dos alunos e da estrutura
física e pedagógica da unidade escolar, serão relacionadas para análise
as unidades escolares que apresentaram taxas de reprovação acima de
5,0% no ano de 2011, para acompanhamento mais atento a essas unidades.
Entre as seis escolas municipais da Regional Matriz, a única a
apresentar uma taxa superior foi a Escola Municipal Vila Torres, com uma
taxa de reprovação de 9,11%.

Escola Municipal Caramuru - Bairro Cabral
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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Equipamentos: Saúde

unidades de saúde por tipo - regional matriz - 2013

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

US Saúde
da Família

US - CAPS
Álcool e
Drogas

US
Especializada

US - CAPS
Especializada em
Saúde Mental

Ahú

-

-

-

-

Alto da Glória

-

-

-

-

Alto da XV

-

-

-

-

Batel

-

-

-

1

Bigorrilho

-

-

-

-

Bom Retiro

-

-

-

-

Cabral

-

-

-

-

Centro

1

-

1

-

Centro Cívico

-

-

-

-

Cristo Rei

-

-

-

-

Hugo Lange

-

-

-

-

Jardim Botânico

-

-

-

-

Jardim Social

-

-

-

1

Juvevê

-

1

-

-

Mercês

-

-

-

-

Prado velho

1

-

-

-

Rebouças

1

-

-

1

São Francisco

1

-

3

-

Total

4

1

4

3

Equipamentos de Saúde - Particulares
Bairro
Ahú

Hospital Dia

Hospital Especializado

Hospital Geral

-

-

-

Alto da Glória

-

-

-

Alto da XV

2

1

2

Batel

1

-

4

Bigorrilho

-

-

1

Bom Retiro

-

1

1

Cabral

-

1

-

Centro

1

4

3

Centro Cívico

-

-

-

Cristo Rei

-

-

1

Hugo Lange

-

-

-

Jardim Botânico
Jardim Social
Juvevê
Mercês
Prado velho
Rebouças
São Francisco
Total

3
1
8

2
1
10

1
1
1
15

Equipamentos de Saúde - Públicos Federais
Bairro
Hospital Geral
Alto da Glória
1
Batel
1
Total
2

Equipamentos de Saúde - Publicos Estaduais
Bairro
Hospital Geral
Alto da XV
1
Jardim Botânico
1
Total
2

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

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Equipamentos: Abastecimento e Ação Social

unidades do abastecimento por tipo - regional matriz - 2013
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unidades da ação social por tipo - regional matriz - 2013

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

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

organização da sociedade civil - regional matriz - 2013
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Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Segurança

homicídios dolosos
De acordo com os inquéritos instaurados da polícia civil, no período entre 2010 e 2012, a Regional Matriz manteve o mesmo número de
homicídios.
	Em 2012, segundos dados da Secretaria Municipal da Saúde, o
bairro com o maior número de ocorrências foi o Centro, concentrando
quase 50% dos casos. Desses, a arma de fogo foi o método mais utilizado.

número de ocorrências de homicídios dolosos
SEGUNDO O MÉTODO - regional matriz - 2012
BAIRROS
Ahú

MÉTODO
ARMA DE FOGO

Alto da Glória
Alto da XV

ARMA DE FOGO

Batel
Bigorrilho

-

2

0

0

1

1

0

0

1

1

-

0

0

Cabral

-

0

0

ARMA DE FOGO

8

ENFORCAMENTO/
ESTRANGULAMENTO

1

FORÇA CORPORAL

3

NE

1

OBJETO CONTUNDENTE

1

OBJETO CORTANTE PENETRANTE

5

SEXUAL E FÍSICA

1

-

0

Centro Cívico
Cristo Rei

ARMA DE FOGO

2

OBJETO CONTUNDENTE

1

Hugo Lange ARMA DE FOGO

2

ARMA DE FOGO

1

OBJETO CORTANTE PENETRANTE

1

Jardim
Botânico

Jardim Social ARMA DE FOGO

20

0
3
2
2

1

1

Juvevê

-

0

0

Mercês

-

0

0

Prado Velho
Rebouças
São Francisco

ARMA DE FOGO

2

OBJETO CONTUNDENTE

1

ARMA DE FOGO

1

FORÇA CORPORAL

1

OBJETO CORTANTE PENETRANTE

1

ARMA DE FOGO

2

OBJETO CORTANTE PENETRANTE

2

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

18

2

Bom Retiro

Centro

ARMA DE FOGO

TOTAL POR TOTAL POR
MÉTODO
BAIRRO

REGIONAL MATRIZ

3
3
4
42

ocorrências GEORREFERENCIADaS de homicídio doloso
SEGUNDO O MÉTODO - regional matriz - 2012
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Segurança

PROPORÇÃO DE ocorrências de homicídios dolosos
SEGUNDO O MÉTODO - regional MATRIZ - 2012

ACIDENTES FATAIS NO TRÂNSITO
Em 2012, foram registrados 45 acidentes fatais no trânsito, correspondente a 17% do total registrado em Curitiba. O bairro Centro respondeu por 47% dessas ocorrências.
As vítimas que trafegavam a pé ou utilizando a moto como meio
de transporte responderam juntas por 78% das ocorrências. Das 45 ocorrências registradas na Regional, 7 estavam relacionadas ao consumo de
álcool.

Ocorrências de ACIDENTES FATAIS NO TRÂNSITO
por espécie - regional matriz - 2012
Fonte: SMS; SESP, 2012

ESPÉCIE

AHÚ

-

0

0

-

ALTO DA GLÓRIA

Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração

ALTO DA XV

No que diz respeito à faixa etária das vítimas, há uma concentração
de adultos (25 a 59 anos), 48% das ocorrências, seguida diretamente por
jovens (15 a 24 anos), com 24% do total.

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

BAIRROS

FAIXAS ETÁRIAS
0 a 4 5 a 14 15 a 24 25 a 59 60 anos
Ignorada
anos anos anos anos ou mais

TOTAL POR
BAIRRO

BATEL
BIGORRILHO
BOM RETIRO

Ahú

0

0

0

1

1

0

2

Alto da Glória

0

0

0

0

0

0

0

Alto da XV

0

0

0

0

0

1

1

Batel

0

0

0

0

0

0

0

Bigorrilho

0

0

0

0

1

0

1

Bom Retiro

0

0

0

0

0

0

0

Cabral

0

0

0

0

0

0

0

Centro

0

0

5

12

1

2

20

JARDIM SOCIAL

Centro Cívico

0

0

0

0

0

0

0

Cristo Rei

0

0

1

1

0

1

3

JUVEVÊ

Hugo Lange

0

0

0

1

1

0

2

Jardim
Botânico

0

0

1

0

0

1

2

Jardim Social

0

0

0

0

1

0

1

Juvevê

0

0

0

0

0

0

0

Mercês

0

0

0

0

0

0

0

Prado Velho

0

0

0

3

0

0

3

Rebouças

0

0

1

1

0

1

3

São Francisco

0

0

2

1

0

1

4

TOTAL

0

0

10

20

5

7

42

PERCENTUAL

0%

0%

24%

48%

12%

17%

100%

Fonte: SMS; SESP, 2012

0

0

MOTO

2

2

A PÉ

1

1

AUTOMÓVEL

1

MOTO

1

MOTO

CABRAL

CENTRO

-

1

0

0

11

AUTOMÓVEL

2

BICICLETA

1

CAMINHÃO

1

MOTO

6
-

MOTO

2

1

A PÉ

CENTRO CÍVICO
CRISTO REI

TOTAL POR ESPÉCIE TOTAL POR BAIRRO

21

0

0

1

1

HUGO LANGE

-

0

0

JARDIM
BOTÂNICO

-

0

0

MERCÊS

A PÉ

2

MOTO

1
-

0

0

A PÉ

1

1

A PÉ

1

PRADO VELHO AUTOMÓVEL

REBOUÇAS

2

MOTO

1

A PÉ

2

AUTOMÓVEL

2

MOTO

3

SÃO FRANCISCO
NÃO
INFORMADO

3

-

7

0

AUTOMÓVEL

1

MOTO

1

TOTAL

4

0
2
45

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

Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Segurança

ocorrências georreferenciadas de ACIDENTES FATAIS NO TRÂNSITO
SEGUNDO a ESPÉCIE - regional matriz - 2012
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equipamentos urbanos relacionados à SEGURANÇA
regional matriz - 2013

Dimensão Socioeconômica
Ocupações Irregulares

Na Regional Matriz existem quatro bairros com ocupações irregulares: Prado Velho, Cabral, Mercês e Bom Retiro, A ocupação das Mercês é um loteamento
clandestino, as outras três são assentamentos espontâneos e nenhum deles ainda está regularizado.
BAIRRO

NOME

CATEGORIA

PRADO VELHO

PINTO

Assentamento Sem Regularização

MERCÊS

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Habitação: Domicílios e Produção Habitacional
Conforme dados do IBGE, a Regional Matriz possui 101.293 domicílios particulares permanentes, que correspondem a 17% do total de
domicílios da cidade.

NÚMERO DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES E A PROPORÇÃO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO - 2010

VILA OTÁVIO DO AMARAL Loteamento Clandestino Sem Regularização

BOM RETIRO

JD. SEEGER

Assentamento Sem Regularização

CABRAL

ÁREA NOVA - CABRAL

Assentamento Sem Regularização

ocupações irregulares - regional matriz

Fonte: IBGE - CENSO 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração 2013

Ao analisar a quantidade de alvarás emitidos pela Secretaria de
Urbanismo no período de 2000 a 2012, observa-se que foram emitidos
88.490 alvarás para construção nos bairros da Regional Matriz. Desse
total, 60.355 (68%) foram destinadas para uso residencia.

PROPORÇÃO Entre UNIDADES RESIDENCIAIS e não
residenciais LIBERADAS NA
REGIONAL MATRIZ ENTRE 2000 E 2012

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

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Habitação: Domicílios e Produção Habitacional
A Regional Matriz recebeu uma grande quantidade de construções
destinadas à habitação entre 2000 e 2012: cerca de 21% dos alvarás emitidos da cidade foram para a essa Regional.

quantidade de residencias unifamiliares e unifamiliares
em série lIBERADAS NA REGIONAL MATRIZ ENTRE 2008 E 2012

PROPORÇÃO DE UNIDADES RESIDENCIAIS LIBERADAS NA
REGIONAL MATRIZ ENTRE 2000 E 2012

Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU (Relatório Mensal de Alvarás)
Elaboração: IPPUC - Monitoração 2013

Com base na análise de liberação de alvarás no período entre
2008 e 2012, é possível constatar que os bairros que mais tiveram liberação de alvarás para a construção de habitações foram o Centro, com
6.560 unidades, o Cristo Rei, com 2.993 unidades, e o Bigorrilho, com
2.435 unidades.
No mesmo período, os bairros Mercês, Bom Retiro e Bigorrilho tiveram a maior quantidade de alvarás para residências unifamiliares e
residências unifamiliares em série, com 296, 222 e 206 unidades respectivamente. Para apartamentos, os bairros que apresentaram o maior
número de unidades liberadas foram o Centro, Cristo Rei e Bigorrilho, com
6.461, 2.900 e 2.229 unidades, respectivamente.
Ainda é possível constatar que o número de unidades do tipo apartamento liberado foi nove vezes superior ao número de unidades do tipo
residência unifamiliar ou unifamiliar em série.

Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU (Relatório Mensal de Alvarás)
Elaboração: IPPUC - Monitoração 2013

quantidade de unidades tipo apartamento lIBERADaS NA
REGIONAL MATRIZ ENTRE 2008 E 2012

Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU (Relatório Mensal de Alvarás)
Elaboração: IPPUC - Monitoração 2013
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Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Estabelecimentos Econômicos

Conforme dados de 2011, a Regional Matriz possui 64.408 estabelecimentos formais exercendo atividades econômicas. Essa quantidade corresponde a 33,78% do total de Curitiba.

Estabelecimentos Econômicos por Administração
Regional - 2011

Na tabela a seguir, observamos que o bairro Centro concentra
39,27% do total dos estabelecimentos da Regional, com aproximadamente 77 estabelecimentos por hectare, a maior concentração entre os
bairros da Regional. No outro extremo, o bairro Jardim Social apresenta
a proporção de apenas três estabelecimentos por hectare, a menor concentração entre os bairros.

Estabelecimentos Econômicos
Regional matriz - 2011
Bairro

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

As atividades econômicas foram separadas em três setores: comércio, serviço e indústria. O setor de serviços é a atividade preponderante na Regional Matriz, com participação de 54,96% em relação ao total de
estabelecimentos da Regional. É o setor que mais emprega por estabelecimento, repercutindo no afluxo de trabalhadores das demais regiões do
Munícípio e região Metropolitana.

Setores Econômicos
Indústria

Comércio

Serviços

Outros

Total

Ahú

164

570

841

9

1.584

Alto da Glória

87

343

749

11

1.190

Alto da XV

215

1.141

1.199

22

2.577

Batel

382

1.421

2.921

24

4.748

Bigorrilho

369

1.228

2.312

17

3.926

Bom Retiro

164

572

746

14

1.496

Cabral

116

370

685

9

1.180

Centro

1.482

9.383

14.169

256

25.290

Centro Cívico

182

764

1.733

28

2.707

Cristo Rei

127

571

773

14

1.485

Hugo Lange

115

380

574

6

1.075

Jardim Botânico

104

630

591

16

1.341

Jardim Social

70

165

328

5

568

Juvevê

170

796

1.176

17

2.159

Mercês

350

1.100

1.729

34

3.213

Prado Velho

169

622

550

12

1.353

Rebouças

501

2.440

2.665

58

5.664

São Francisco

218

952

1.656

26

2.852

Total

4.985

23.448

35.397

578

64.408

Fonte: SMF / Cadastro de Liberação de Alvarás - 2011

Distribuição dos Setores Econômicos
Regional matriz - 2011

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

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

Rua do Comércio 24 horas - Bairro Centro
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Rendimento

rendimento médio
Em 2010, o rendimento médio nos domicílios particulares permanentes na Regional Matriz foi de R$ 6.455,18, o maior entre as regionais.
O rendimento médio está 71% acima do apresentado pelo Município de
Curitiba, que foi de R$ 3.774,19. Na Regional Matriz, estão situados sete
dos dez bairros de Curitiba com maiores rendimentos médios.

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

Rendimento médio dos domicílios particulares
permanentes - aDMINISTRAÇÕES regionais - 2010

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

A análise dos dados por bairro mostra que apenas o bairro Prado Velho apresenta rendimento médio abaixo ao constatado em Curitiba. Os demais bairros apresentam valores superiores, com destaque
para os bairros Batel e Jardim Social.

Rendimento médio dos domicílios particulares
permanentes POR bairro - 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

Quando comparada à distribuição das classes de renda de Curitiba, a Regional Matriz apresenta maior concentração nas classes de renda
superior a três salários mínimos (SM): 60,11% dos domicílios. Também é
possível observar a maior concentração na classe de renda com rendimento domiciliar per capita acima de cinco SM (39,2%).

O rendimento médio por pessoa em idade ativa (com 10 anos ou
mais) na Regional Matriz obteve desempenho expressivamente superior
ao do município, aproximadamente duas vezes o de Curitiba.
Entretanto, nem todos os bairros da regional apresentam essa
condição, evidenciando o contraste socioeconômico existente. Por exemplo, o Prado Velho atingiu o rendimento médio de R$ 691,78, enquanto
o Batel R$ 4.140,70, o que representa seis vezes mais o primeiro. Cabe
salientar também a discrepância entre o rendimento médio dos homens
e das mulheres, conforme o gráfico a seguir:

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

Rendimento MÉDIO DAS PESSOAS EM IDADE ATIVA (10 ANOS OU
MAIS), POR GÊNERO, dos bairros, da regional
matriz 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 matriz 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

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 - Dados do Universo
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Rendimento: Extrema Pobreza

extrema pobreza

extrema pobreza

Este indicador refere-se 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 somente em benefícios.
A Regional Matriz apresentou 907 domicílios em situações de extrema pobreza, valor referente a 15,43% do total do Município, envolvendo uma população de 1.829 habitantes.

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

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

Bairros

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

População residente em
domicílios particulares permanentes, com rendimento
nominal mensal domiciliar
per capita de até 70 reais

Centro

173

264

Batel

157

316

Ahu

106

191

Prado Velho

100

274

Bigorrilho

72

140

Mercês

55

115

Alto da Rua XV

43

78

Juveve

38

71

Jardim Social

30

80

Rebouças

26

51

Alto da Glória

20

35

Jardim Botânico

19

76

Cabral

18

33

Cristo Rei

14

28

Hugo Lange

14

29

Bom Retiro

11

25

São Francisco

7

13

Centro Cívico

4

10

Regional Matriz

907

1.829

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

A análise dos dados por bairro, mostra que nos bairros Centro e Batel
existem 330 domicílios em situação de extrema pobreza, correspondente à
36,4% do totalizado na Regional. Porém os dados referentes ao bairro Batel
podem conter distorções ou erros que requerem uma posterior revisão.

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

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Diagnóstico Socioeconômico

Peculiar
Vocação
Comercial

Eixos
Comerciais

Atrativos de Lazer
e Gastronomia
Saúde
Educação
Lazer

Problemas
Sociais

Drogas

Traumas
Psicológicos
Exploração
Sexual-comercial

Parques e Praças
Violência
conta o Idoso

Segurança
Comerciantes

Conforme foi possível observar durante as oficinas realizadas, o retrato da Regional Matriz foi bastante peculiar, se comparada às demais regionais. Ainda que a regional seja composta por dezoito bairros, grande parte das
deficiências e dos atrativos levantados concentra-se na porção central.
A percepção da forte vocação comercial, bem como da concentração de serviços e equipamentos nessa
área, não foi exclusiva às oficinas realizadas nessa Regional. É unânime a apreensão do Centro de Curitiba como
uma região superestruturada, consolidada e dotada de significado e identidade.
Entretanto, há que se considerar que dentro dessa área existem particularidades. Através do levantamento
perceptivo, foi possível identificar eixos estruturados de forma diferenciada. A Rua XV de Novembro e a Avenida Marechal Deodoro foram destacadas em virtude da concentração comercial e da intensa movimentação econômica.
As ruas 24 de Maio, Teffé, Alferes Poli, Murici e Ubaldino do Amaral foram identificadas como de comércio temático.
Enquanto as avenidas Batel e Manoel Ribas, as ruas Itupava e Carlos de Carvalho, bem como a região nas proximidades do Terminal do Cabral, foram identificadas como atrativos gastronômicos e de lazer. A esse respeito, ainda
houve o destaque das feiras itinerantes, do Largo da Ordem, dos shopping centers e do Mercado Municipal.
Outro aspecto positivo do ponto de vista socioeconômico é a concentração de equipamentos públicos e privados que prestam serviços a comunidade, como aqueles relacionados à saúde (Hospital das Clínicas, Evangélico,
Santa Casa, Hospital Militar), as instituições de ensino superior (UFPR, PUC, OPET, UNINTER, UTFPR), os equipamentos culturais (Teatro Guaíra, Teatro Paiol e Rua Treze de Maio) e aqueles relacionados ao esporte e lazer (Passeio
Público, Jardim Botânico, Praça Oswaldo Cruz, Praça do Gaúcho, Estádio Durival Britto e Silva e a infraestrutura
cicloviária).
Apesar dos diversos aspectos positivos mencionados, as equipes lembraram a ocorrência de problemas
sociais diversos, como a presença significativa de moradores de rua, a exploração sexual-comercial, as pessoas em
condição de vulnerabilidade social e o uso e comercialização de entorpecentes.
Segundo apontado, a população de rua da região central corresponde a 50% de toda a população de Curitiba
nessas condições. Através do levantamento perceptivo, foi possível identificar locais onde os moradores se abrigam,
com destaque para a Rua XV de Novembro. Os participantes alertaram que o próprio plano massa do Plano Diretor,
que previa galerias comerciais no nível térreo, contribuiu para o alojamento dessa população.
Dentre os motivos que levam as pessoas a morarem nas ruas, foram relacionados o uso de drogas, traumas
psicológicos, imigração (principalmente haitianos) e o caso de pessoas que vem para Curitiba atrás de serviços públicos e não conseguem abrigo ou uma forma de retornar à cidade de origem. As equipes também lembraram que
atualmente a unidade de atendimento aos moradores de rua ocorre de forma centralizada (com capacidade para
400 pessoas), o que dificulta a ação. Entretanto, há um otimismo quanto a uma previsão para a descentralização
desse serviço.
Com relação à exploração sexual-comercial, às áreas de insegurança, ao uso de substâncias psicoativas e às
pessoas em condição de vulnerabilidade social, foi possível mapear onde essas ocorrências acontecem de forma
mais intensa. Algumas localidades destacaram-se pela coexistência de mais de uma dessas atividades, como áreas de ocupação irregular, proximidades de terminais de ônibus e de viadutos e algumas ruas. Entretanto, também
áreas exaltadas como aspecto positivo foram relacionadas a problemas sociais, como parques (Passeio Público e
Barigui), praças (Ozório, Eufrásio Correia e João Cândido) e eixos comerciais de destaque (Rua XV de Novembro).
Outra observação pertinente foi de que a Regional Matriz, que possui um grande percentual de população
idosa, tem como uma das maiores demandas do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social)
casos relacionados à violência contra o idoso - cerca de 90% das ocorrências, conforme relatado.
Ainda a respeito do tema segurança, houve considerações à respeito dos comerciantes e dos pedestres.
Mesmo que destacada pela concentração de comércio e serviços, a região central do município padece de ocorrências constantes de furtos e roubos aos estabelecimentos econômicos. Também o andar a pé, tido como uma
das formas mais apropriadas para o deslocamento no Centro, é prejudicado pela existência de áreas onde essa
atividade é insegura ao pedestre. Entretanto, como ponto positivo no que diz respeito à segurança, foi pontuado a
existência na Regional de duas unidades da CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança).
Entretanto, cabe novamente a ressalva de que apesar da abrangência da Regional, a sua porção central é a
que acumula grande parte dos pontos levantados, os positivos e os negativos.

Pontos Positivos:

Porção Central

Significado e
Identidade
Eixos
Temáticos

Equipamentos
Públicos e
Privados

População
de Rua
Imigrantes
Vulnerabilidade
Social
Terminais
Viadutos
Ocupação
Irregular

Pedestres
CONSEG

Concentração de serviços e
equipamentos;
Regional superestruturada, consolidade e dotada de significado
e identidade;
Eixos Comerciais;
Eixos de comércio temático;
Atrativos gastronômicos e de lazer;
Concentração de equipamentos
públicos e privados:
Saúde:Hospital das Clínicas,
Evangélico, Santa Casa, Hospital Militar;
Ensino Superior: UFPR, PUC,
OPET, UNINTER, UTFP;
Cultura: Teatro Guaíra, Teatro
Paiol e Rua Treze de Maio;
Lazer: Passeio Público, Jardim
Botânico, Praça Oswaldo Cruz,
Praça do Gaúcho, Estádio Durival Britto e Silva e a infraestrutura cicloviária.

CONSEG (Conselho Comunitário
de Segurança).

Pontos Negativos:

Moradores de rua;
Vendedores Ambulantes;
Exploração
sexual-comercial:

Vila Torres, Praça Ozório (prostituição de meninos menores de
idade), Parque Barigui, Avenida Getúlio Vargas (prostituição de travestis), Alameda Cabral e Avenida Cruz
Machado;

Insegurança. uso e comercialização de drogas e pessoas em
condição de vulnerabilidade social: Vila Torres, Rua XV de Novem-

bro, região próxima ao terminal do
Guadalupe, ao córrego do Pilarzinho e ao Viaduto do Capanema,
Largo da Ordem, Praça Dezenove
de Novembro, Praça João Cândido,
área de invasão no Bom Retiro e
área próxima ao terminal do Cabral
(terreno do INSS);

Violência contra o idoso;
Ocorrências de furto e roubo aos
estabelecimentos econômicos;
Áreas de insegurança para o pedestre;
REGIONAL MATRIZ
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Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Matriz.

Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Matriz.

Fonte: Administração Regional Matriz, IPPUC - Setor de Monitoração

Fonte: Administração Regional Matriz, IPPUC - Setor de Monitoração
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Hidrografia

Bacias hidrográficas

MAPA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - MATRIZ

Compõem a Regional Matriz a Bacia do Rio Belém, abrangendo
83,6% de área territorial da Regional, a Bacia do Rio Barigui, com 10,6%
de área, e a Bacia do Rio Atuba, abrangendo outros 5,9%.

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 MATRIZ

A Regional Matriz é composta por três formações geológicas: sedimentos inconsolidados; migmatitos, xistos, ultrabasitos, metabasitos e anfibolitos; e por argilitos, arcósios, margas, arenitos e conglomerados. Esta última é conhecido como
Formação Guabirotuba e 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

ZONEAMENTO

ZONEAMENTO - regional MATRIZ

A Regional Matriz possui 11 zonas e cinco setores: ZC, ZR-1, ZR-2,
ZR-3, ZR-4, ZR-AG, ZR-B, ZR-M, ZE-E, ZT-LV, SE, SEI, SE-CC, SH, SE-MF e
SE-LV.
O zoneamento predominante nesta Regional é a ZR-4 e ZR-3, com
um total de mais de 18 milhões de m², abrangendo 52% da Regional. A
Zona Central e o Setor Estrutural, que possuem algumas características
semelhantes, abrangem mais de quatro milhões de m², ou 14% da área.
A ZR-1 e a ZR-2 juntas somam mais de 5.600.000 m² e representam, cada uma, 8% da área da Regional Matriz. Os outros setores totalizam 24% da área restante.

Total das Áreas Ocupadas pelas Zonas e Setores da
Regional MATRIZ

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

PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DAS Zonas e Setores da Regional
MATRIZ

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

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.
ZC (Zona Central): Abrange o centro tradicional onde existe grande concentração de atividades e funções urbanas de caráter setorial. São permitidos os usos habitacionais, comerciais e comunitários, a indústria
também é permitida desde que o porte não seja maior que 100 m². Uma
característica que diferencia a Zona Central das demais zonas é a altura livre das edificações, além disso é permitida a ocupação integral do
lote, sem afastamento das divisas, no térreo e no primeiro pavimento,
nos demais pavimentos o afastamento obrigatório é de dois metros. O
coeficiente de aproveitamento também é um dos mais altos existentes no
zoneamento da cidade permitindo que seja construído até cinco vezes a
área do lote.
ZR-1 (Zona Residencial 1): são destinadas ao uso residencial de baixíssima densidade. São permitidas habitações unifamiliares isoladas ou em
série, desde que os lotes ou frações de terreno possuam 600m², no mínimo. A altura máxima é de dois pavimentos, o coeficiente de aproveitamento é um e a taxa de ocupação máxima é de 50%. São permitidos
também comércio e serviço vicinal com até 100m².

Fonte: IPPUC - Banco de Imagens

ZR-2 (Zona Residencial 2): definida como uma zona de baixa ocupação
possui características semelhantes à ZR-1, principalmente no que se refere à altura das edificações, que é limitada a dois pavimentos (térreo e
primeiro andar). A principal diferença é que aqui são permitidas até três
habitações no lote, caso este possua no mínimo 360 m², enquanto na
ZR-1 é permitida apenas uma habitação. Nas ZR-2 são permitidas habitações institucionais, comércio, serviços e indústrias de pequeno porte, são
tolerados usos comunitários.

ZR-AG, ZR-M e ZR-B (Zona Residencial Alto da Glória, Mercês e Batel): são antigas
ZR-1. Aqui, como resultado da sua proximidade com a zona central, houve grande
pressão para uma maior flexibilidade na liberação das edificações para usos comerciais e de serviços. Por isso foi permitido nestas zonas o uso institucional; o comércio,
o serviço vicinal e de bairro e a indústria também é permitida desde que obedecido
o porte máximo de 100 m². Podem ser permitidas áreas maiores desde que liberado
pelo Conselho Municipal do Urbanismo - CMU. As demais características de ocupação e altura são iguais às da ZR-1.

ZR-3 (Zona Residencial 3): são caracterizadas como zonas de média densidade habitacional. Aqui ocorre uma verticalização: a altura máxima é de
três pavimentos e são permitidas habitações coletivas (prédios de apartamentos). São permitidos usos comerciais, serviços e indústria de pequeno porte e também tolerados usos comunitários.

ZE-E (Zona Especial Educacional): compreendem os campus da Universidade Federal
do Paraná e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Os usos permitidos são:
habitação coletiva, habitação institucional, habitação transitória 1 e 2, comunitário
1 e 2, comunitário 3 - ensino, usos vinculados às atividades de ensino e serviços
públicos, comércio e serviço (vicinal e de bairro) com porte máximo de 200,00 m². A
altura máxima é de quatro pavimentos, coeficiente de aproveitamento 0,5 e taxa de
ocupação de até 30%.

ZR-4 (Zona Residencial 4): são caracterizadas como de média-alta densidade habitacional. Aqui é tolerada a habitação unifamiliar, mas o foco
é na ocupação por habitações coletivas, transitórias e institucionais. A
verticalização é predominante sendo permitidos até seis pavimentos desde que obedecido o recuo mínimo de um sexto da altura da edificação
nas divisas laterais e nos fundos do terreno. O comércio e serviço podem
ter porte de até 200 m². Também é permitido a indústria desde que não
ultrapasse 100 m².
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ZONAS E SETORES - DESCRIÇÃO
SE (Setor Estrutural): Regulamentado pelo Decreto 190/2000, esse setor é o prolongamento do centro da cidade, propiciando melhores condições de atendimento à população urbana, uma vez que se estende do nordeste ao sudoeste do município, tangente ao centro comercial. O coeficiente de aproveitamento é quatro, com incentivos
para torres comerciais e de prestação de serviços, sendo os usos similares da Zona
Central. O sistema viário deste setor é caracterizado por um trinário composto por
uma via central e duas externas. A via central é aquela que contém a canaleta para o
transporte de massa e as pistas lentas para atendimento às atividades lindeiras; as
vias externas são ruas paralelas com sentido único de tráfego, destinadas ao fluxo
contínuo de veículos. Nos terrenos com frente para a via central deverá ser assegurada a testada contínua comercial através do Plano Massa, que compreende um embasamento, constituído de térreo e sobreloja, com galeria na área correspondente
ao recuo ocupado com usos comerciais e de prestação de serviços. São permitidos,
na via central, habitação coletiva, habitação transitória 1 e 2, uso misto, comércio e
serviço setorial e de bairro. Nas vias externas do trinário é permitido habitação coletiva, habitação transitória 1 e 2, habitação institucional, comércio e serviço (vicinal,
de bairro e setorial) e comércio e serviço específico 1. Não existe limitação de altura
máxima. Para a via central é permitido a ocupação de 100% do terreno no térreo e no
primeiro pavimento, nos demais pavimentos é reduzida a até 50%; nas vias externas
a ocupação do térreo e primeiro pavimento até 75%, nos demais até 50%.

SE-CC (Setor Especial Centro Cívico): Compreende uma área onde se concentram
atividades administrativas e institucionais do Serviço Público Estadual e Municipal,
admitindo-se o uso habitacional e atividades comerciais e de prestação de serviços.
Nos terrenos com testada para a Av. Cândido de Abreu a altura é livre, o coeficiente
de aproveitamento é igual a cinco e a taxa de ocupação é de até 50%, nos demais
terrenos a altura máxima é de seis pavimentos e o coeficiente de aproveitamento
igual a dois.

Setor Estrutural Norte: Bairro Juvevê

Avenida Cândido de Abreu, Centro Cívico

Fonte: IPPUC - Banco de Imagens

Fonte: IPPUC - Banco de Imagens

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 um, podendo chegar a dois nos lotes onde se pretende
uma reciclagem dos usos existentes geradores de tráfego pesado e a taxa de ocupação é de até 50%. Nos pólos a altura é livre.
ZT-BR-116 : 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 um e a taxa de ocupação é de até 50%.
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Áreas Verdes

meio ambiente - áreas verdes
Segundo levantamento efetuado em 2010 pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a proporção de área verde por habitante em Curitiba é igual a 58,05 m²/hab.
Com a proporção de 26,11m² por habitante, a Regional Matriz
possui um dos menores indicadores de Curitiba, superando apenas as
regionais Portão e Cajuru, que possuem 17,27m²/hab e 14,44m²/hab
respectivamente. Ainda, a extensão de áreas verdes da Regional Matriz
responde por apenas 5% do total municipal.

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

Ao ser feita uma análise por bairro, é possível verificar que os bairros Centro, Juvevê e Cristo Rei possuem os indicadores mais baixos no
que diz respeito à proporção de áreas verdes por habitante, com 5,24 m²/
hab, 13,15 m²/hab e 13,28 m²/hab respectivamente. No outro extremo,
os bairros Jardim Botânico, Mercês e Bom Retiro possuem os maiores
indicadores: 86,79 m²/hab, 74,42 m²/hab e 61,87 m²/hab respectivamente.
ÁREA VERDE POR HABITANTE NOS BAIRROS DA REGIONAL
MATRIZ (M²/HAB)

Fonte: SMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Áreas Verdes 2010)
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013
Nota: A extensão de áreas verdes foi computada através de imagens geradas por um satélite GeoEye,
com resolução espacial de 50 centímetros, e corresponde à área de projeção das copadas arbóreas.

proporção de ÁREA VERDE de curitiba por regionais - 2010

Fonte: SMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Áreas Verdes 2010)
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013
Nota: A extensão de áreas verdes foi computada através de imagens geradas por um satélite GeoEye,
com resolução espacial de 50 centímetros, e corresponde à área de projeção das copadas arbóreas.

Fonte: SMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Áreas Verdes 2010)
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013
Nota: A extensão de áreas verdes foi computada através de imagens geradas por um satélite GeoEye,
com resolução espacial de 50 centímetros, e corresponde à área de projeção das copadas arbóreas.

34

REGIONAL MATRIZ

Dimensão Urbanística e Ambiental

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Áreas Verdes Públicas

meio ambiente - áreas verdes PÚBLICAS
No que diz respeito às áreas verdes localizadas em equipamentos relacionados ao meio ambiente (parques, praças, jardinetes, eixos de
animação, bosques, jardins ambientais, largos e núcleos ambientais), a
Regional Matriz tem o quarto melhor indicador de Curitiba, contribuindo
com 12% do montante registrado no município.
Com 697.772 m² de áreas verdes públicas, a Regional possui a
proporção de 3,39 m² de área verde por habitante.

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

Entretanto, conforme é possível observar através do gráfico abaixo, o alto índice de áreas verdes públicas por habitante não se aplica
a todos os bairros. Os bairros com os maiores indicadores são Mercês,
Jardim Botânico, Centro Cívico e Jardim Social, apresentando todos uma
proporção superior à registrada na Regional e no município.
No outro extremo, os bairros Prado Velho, Cabral, Alto da Glória,
Bom Retiro e Batel não chegam a 0,5 m² de área verde pública por habitante.

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

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

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DA REGIONAL MATRIZ NAS
ÁREAS VERDES PÚBLICAS DA CIDADE
Fonte: SMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Áreas Verdes 2010)
IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Monitoração
Nota: Para o cálculo das áreas verdes públicas, foram cruzadas as informações de áreas verdes (área
das copadas arbóreas computadas através de imagem de satélite - GeoEye) com as de equipamentos
urbanos relacionados ao meio ambiente (parques, praças, jardinetes, eixos de animação, bosques, jardins ambientais, largos e núcleos ambientais)

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

ÁREAS VERDES - regional matriz

meio ambiente - áreas verdes PÚBLICAS
A Regional Matriz está servida por 237 equipamentos relacionados ao
meio ambiente, sendo os bairros Centro, Mercês e Bigorrilho os que possuem o
maior número: 32, 20 e 19, respectivamente. Como equipamentos de grande
porte, a Regional contabiliza dois bosques e dois parques.

EQUIPAMENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE por Bairro e por Tipo
regional MATRIZ - 2013
Bosques

Eixos de
Jardim
Núcleos
Jardinetes
Largos
Parques Praças
Animação
Ambiental
Ambientais

Ahú

-

-

4

-

4

-

-

5

Alto da Glória

-

-

1

-

-

1

-

5

Alto da XV

-

-

7

1

-

-

-

4

Batel

-

-

1

-

2

-

-

5

Bigorrilho

-

-

10

-

4

-

-

5

Bom Retiro

-

-

8

-

4

-

-

2

Cabral

-

-

3

-

-

-

-

3

Centro

-

-

9

-

6

2

1

14

Centro Cívico

1

1

5

-

2

-

-

5

Cristo Rei

-

-

4

1

1

-

-

1

Hugo Lange

-

-

9

-

-

2

-

5

Jardim Botânico

-

-

3

-

-

-

1

6

Jardim Social

1

-

2

-

-

5

-

4

Juvevê

-

-

8

-

3

2

-

5

Mercês

-

-

9

-

5

1

-

5

Prado Velho

-

-

5

-

1

-

-

2

Rebouças

-

1

1

-

2

-

-

2

São Francisco

-

-

3

-

3

1

-

8

Fonte: SMMA/Parques e Praças, 2013.
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados / Monitoração
Nota: A Regional não possui nenhum Bosque de Preservação e RPPNM - Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal.

meio ambiente - qualidade das águas
Segundo o Relatório da Qualidade das Águas do Instituto Ambiental do
Paraná, os reservatórios de água localizados no Jardim Botânico e no Passeio
Público estão enquadrados na classe “criticamente degradado a poluído”, com
índices de poluição igual a 3,7 e 4,4 respectivamente.

Qualidade da água dos Lagos dos Parques e Bosques da
regional MATRIZ: média 2005 a 2008 e 2009 a 2012
Reservatório

Índice
média 2005 a 2008 média 2009 a 2012

Jardim Botânico

3,6

3,7

Classe IV Criticamente
degradado a Poluído

Passeio Público - Rio
Belém

4,3

4,4

Classe IV Criticamente
degradado a Poluído

Fonte: Instituto Ambiental do Paraná - IAP
Elaboração: IPPUC - Monitoração
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Dimensão Urbanística e Ambiental

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Características dos Domicílios

SANEAMENTO BÁSICO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

REDE DE ESGOTO

O atendimento dos domicílios da Regional chega a mais de 98%
do total de domicílios, percentual um pouco inferior ao do município, que
é de pouco mais de 99% dos domicílios.
O bairro com menor percentual de atendimento é o Centro Cívico,
onde ainda existem vários domicílios que se utilizam de poços para o
abastecimento de água.

Por sua vez, o atendimento por rede de esgoto é bem superior à
média da cidade. A Regional Matriz tem 98,98% dos domicílios atendidos, enquanto o município possui 92,30% de atendimento.
Um facilitador para essa taxa de atendimento é o fato de que os
bairros que fazem parte da regional são antigos, tendo ocupação e infraestrutura já consolidada. Outro fator que contribui é que a topografia da
regional é mais suave, sem grandes desníveis ou regiões extremamente
planas que podem dificultar a instalação da rede de esgoto.

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

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

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

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

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Características dos Domicílios

SANEAMENTO BÁSICO

condições do entorno dos domicílios

COLETA DE LIXO

iluminação pública

A regional possui um excelente indicador, no que diz respeito à
coleta de lixo. Com 99,70% de domicílios atendidos, supera em muito a
média da cidade ,que é de 88,20%. Alguns dos bairros, como São Francisco, Batel e Mercês, já atingiram 100% de atendimento.

A Regional Matriz ficou abaixo do apresentado pelo município em
relação à presença de iluminação pública no entorno dos domicílios. Esse
cenário se deve a quatro bairros especificamente, o Rebouças, Jardim
Botânico, Prado Velho e Cristo Rei, pois os 14 restantes atingiram percentual superior a 99%, enquanto esses não ultrapassaram os 60% dos
domicílios com entorno provido desse serviço.

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

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

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

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

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Características dos Domicílios

condições do entorno dos domicílios
acessibilidade

microdrenagem

A infraestrutura referente à acessibilidade no entorno dos domicílios na Regional Matriz pode ser caracterizada como bastante presente,
comparativamente a Curitiba.
Quando analisada a variável presença de rampa para cadeirantes,
sete bairros se mostraram abaixo do padrão do município, são eles o Ahú,
Cabral, Jardim Social, Juvevê, Mercês, Prado Velho e São Francisco.
Quando observada a presença de calçadas no entorno dos domicílios, somente o Prado Velho obteve valor inferior ao do município, sendo
que os bairros restantes superaram os 90%, conforme o gráfico a seguir:

A Regional Matriz atingiu percentuais expressivos em relação à
infraestrutura de microdrenagem no entorno dos domicílios, comparado
ao município.
A presença de bueiros/boca-de-lobo ficou abaixo do apresentado
em Curitiba em quatro bairros, no Bigorrilho, Cristo Rei, Jardim Botânico e
Prado Velho.
Em relação a presença de meio-fio/guia, somente o Prado Velho
atingiu valor abaixo do patamar do município, os bairros restantes ultrapassaram os 94% dos domicílios com entorno provido dessa infraestrutura, conforme o gráfico a seguir:

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

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

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

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

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Características dos Domicílios

condições do entorno dos domicílios
condições insalubres
O cenário da Regional Matriz em relação à presença de condições
insalubres (lixo acumulado nos logradouros e esgoto a céu aberto) é positivo, pois comparada à Curitiba, essa regional possui valores significativamente abaixo.
O percentual de domicílios com entorno com presença de lixo acumulado nos logradouros nos bairros Prado Velho e Cristo Rei são superiores ao encontrado no município.
Em relação à presença de esgoto a céu aberto, somente o Prado
Velho e o Bom Retiro superaram aos percentuais de Curitiba.

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

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

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Diagnóstico Urbanístico e Ambiental

Áreas Verdes
Públicas
Uso Inapropriado
do Espaço Público

Paisagem
Construida
Eventos
Temporários

Degradação
Propaganda
e Pichações

Poluição
Hídrica
Poluição do Ar
Poluição
Sonora
Desconforto da
População

Do ponto de vista ambiental, foi consenso entre as equipes que os pontos positivos da
Regional Matriz são as áreas verdes públicas (parques e praças) e a paisagem determinada pelas edificações históricas.
A respeito dos equipamentos de esporte, lazer e meio ambiente, fez-se a mesma ressalva realizada na dimensão socioeconômica: o uso inapropriado do espaço. Conforme relatado,
há uma ocorrência significativa de atividades ilícitas em espaços públicos da Regional, como o
uso de entorpecentes e a exploração sexual-comercial. Essas atividades causam insegurança e
desconforto ao transeunte e inibe o uso do equipamento, tornando-o subutilizado. Entretanto, a
Regional destacou também espaços que oferecem infraestrutura para a prática esportiva e são
amplamente utilizados pela população, como a Praça Oswaldo Cruz e o Jardim Botânico.
No que diz respeito à percepção positiva da paisagem construída, houve a evidência da
Rua XV de Novembro, da porção pertencente ao Centro Histórico que passou recentemente por
um processo de revitalização, do centro cívico e sua arquitetura moderna e das vias pertencentes ao anel viário, em virtude do paisagismo realizado, com iluminação diferenciada e novo
mobiliário urbano. Ainda no que diz respeito à paisagem, a Regional lembrou com satisfação
dos eventos temporários que impactam sobre a imagem da cidade, como as feiras noturnas e a
decoração natalina (natal de luz).
Entretanto, o tema paisagem também recebeu apontamentos negativos. Segundo levantado, há várias áreas que encontram-se em estado de degradação ou que estão bombardeados
de estruturas publicitárias ou de pichações, causando poluição visual. De forma geral, as equipes narraram que essas atividades ocorrem por toda a Regional, no entanto, foi possível identificar onde elas ocorrem com maior frequência: Vila Torres, porções marginais ao Viaduto do
Capanema, praças Rui Barbosa e Eufrásio Correia, ruas XV de Novembro, Nestor de Castro e Saldanha Marinho, Largo da Ordem, e a área determinada pelas ruas Desembargador Westphalen,
Marechal Deodoro, André de Barros e Tibagi (área essa que coincide com o entorno do Terminal
do Guadalupe). Também com impactos negativos sobre a paisagem, foram demarcadas áreas
com concentração de comércio ambulante.
Outro aspecto negativo relatado foi a poluição dos recursos hídricos, como o Rio Belém
e os córregos Tarumã e Pilarzinho, Conforme apontado, o odor percebido no entorno dos pontos
em que estes não estão canalizados reflete todas as ligações clandestinas de rede de esgoto e o
despejo irregular de resíduos realizados em trechos anteriores. A percepção é de que a Regional
vive um dilema entre o adensamento cada vez mais intenso e uma rede de esgoto que encontrase limitada e saturada.
Outra forma de poluição que atinge a Regional é aquela relacionada à mobilidade urbana. De acordo com o que foi apontado, a Regional Matriz concentra uma série de serviços, equipamentos e estabelecimentos comerciais. Além de atração de consumidores e usuários, essa
área é responsável pela empregabilidade de grande parcela da população do município. Essas
condicionantes implicam no aumento dos deslocamentos em direção à Regional, o que reflete
em congestionamentos constantes. O trânsito intenso de veículos, por sua vez, gera impactos na
poluição sonora e do ar, causando desconforto à população.
Através do levantamento perceptivo da dimensão urbanística e ambiental, é possível
concluir que o diferencial da Regional Matriz está relacionado ao seu passado histórico, que
se reflete sobre estruturas construídas e configura uma paisagem carregada de identidade e
simbologia. Enquanto que os aspectos negativos mencionados são aqueles que impactam de
forma mais ativa no desconforto da população, como a insegurança no uso de praças e parques,
a poluição do ar e o odor desagradável no entorno dos córregos e rios.

Edificações
Históricas
Insegurança e
Desconforto

Infraestrutura para a
Prática Esportiva

Centro Histórico
Arquitetura
Moderna
Poluição Visual
Comércio
Ambulante
Rede de Esgoto
Limitada e Saturada

Mobilidade

Identidade e
Simbologia

Pontos Positivos:

Áreas Verdes Públicas;
Paisagem Construída: centro histórico, Rua XV de Novembro, Centro Cívico, anel viário;
Paisagem proporcionada através
de eventos temporários: feiras e
decoração natalina;
Equipamentos com infraestrutura
para a prática esportiva;
Paisagem carregada de identidade e simbologia

Pontos Negativos:

Uso inapropriado de espaços públicos: subutilização dos equipamentos;
Pluição Visual: áreas degradadas
ou bombardeadas de estruturas
publicitárias ou de pichações:
Vila Torres, porções marginais
ao Viaduto do Capanema, praças Rui Barbosa e Eufrásio
Correia, ruas XV de Novembro,
Nestor de Castro e Saldanha
Marinho, Largo da Ordem, e a
área determinada pelas ruas
Desembargador Westphalen,
Marechal Deodoro, André de
Barros e Tibagi (área essa que
coincide com o entorno do Terminal do Guadalupe);
Pluição Visual: comércio ambulante;
Poluição Hídrica: Rio Belém e os
córregos Tarumã e Pilarzinho;
Odor desagradável nas margens
dos córregos e rios;
Rede de esgoto limitada e saturada;
Poluição sonora e do ar: trânsito
intenso de veículo.
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Mapas Urbanísticos e Ambientais

Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Matriz
Fonte: Administração Regional Matriz, IPPUC - Setor de Monitoração
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LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Dimensão Mobilidade e Infraestrutura Urbana

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Transporte Público

TRANSPORTE PÚBLICO
A Regional Matriz possui um terminal da Rede Integrada de Transportes - RIT (Terminal do Cabral), um terminal de ligação metropolitana
(Terminal Guadalupe) e um ponto de concentração de linhas (Praça Rui
Barbosa).
O Terminal do Cabral é servido por uma linha expressa, dez linhas
alimentadoras, duas linhas interbairros, duas linhas troncais e sete linhas
diretas.
Além das linhas que tem o Centro como seu ponto final, diversas
outras linhas passam pela Regional. Como resultado disto, 99% da população reside a menos de 250 metros de uma linha de ônibus. Dos 18
bairros que compõe a Regional, dez estão com praticamente 100% da
população dentro desta área de abrangência: Ahú, Alto da Rua XV, Batel,
Centro, Centro Cívico, Cristo Rei, Juvevê, Mercês, Rebouças e São Francisco.
Bairro

População

Percentual

Ahú

11.506

11.506

100%

Alto da Glória

5.548

5.477

99%

Alto da Rua XV

8.531

8.531

100%

Batel

10.878

10.863

100%

Bigorrilho

28.336

27.970

99%

Bom Retiro

5.156

4.928

96%

Cabral

13.060

12.616

97%

Centro

37.283

37.283

100%

Centro Cívico

4.783

4.783

100%

Cristo Rei

13.795

13.795

100%

Hugo Lange

3.392

3.076

91%

Jardim Botânico

6.172

6.080

99%

Jardim Social

5.698

5.378

94%

Juvevê

11.582

11.578

100%

Mercês

12.907

12.891

100%

Prado Velho

6.077

6.006

99%

Rebouças

14.888

14.888

100%

São Francisco

6.130

6.130

100%

Total

205.722

203.779

99%

Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013

Sta. Cândida/Capão Raso

Santa Cândida, Boa Vista, Portão e Capão Raso
Linhas Diretas

Guaraituba/Cabral

Guaraituba (RMC - Colombo)

Inter 2

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

Tamandaré/Cabral

Tamandaré (RMC)

Sta. Cândida/Pinheirinho

Santa Cândida, Boa Vista, Portão e Pinheirinho

Colombo/CIC

Maracanã (RMC - Colombo), Capão Raso e CIC

Cabral/Maracanã

Maracanã (RMC - Colombo)
Linhas Interbairros
Campina do Siqueira, Capão da Imbuia, Hauer e
Capão Raso

Interbairros II

População morando a até 250
m das linhas de ônibus

Fonte: IPPUC - Geoprocessamento

Terminal Cabral
Linhas Expressas

Tingui

Santa Cândida

Cabral/Cachoeira

Barreirinha e Cachoeira

Cabral/Portão

Portão

Maracanã/Cabral

Maracanã (RMC - Colombo)

Direto Cabral

Maracanã (RMC - Colombo)

Tamandaré/Cabral

Barreirinha e Tamandaré (RMC)
Terminal Guadalupe
Linhas Diretas

Barreirinha/São José

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

Boqueirão/Centro Cívico

Boqueirão, Hauer e Carmo

Sítio Cercado

Sítio Cercado, Pinheirinho e Capão Raso

Fazendinha/Tamandaré

Cachoeira, Barreirinha, Fazendinha e Caiuá
Linhas Troncais

Ctba/Maracanã

Maracanã (RMC - Colombo)

Ctba/Guaraituba (via Maracanã)

Guaraituba (RMC - Colombo)

Pinhais/Guadalupe

Pinhais (RMC)
Linhas Metropolitanas

Ctba/Colombo (Rod. Uva)

Colombo - Sede (RMC)

Ctba/Colombo (Cambará)

Colombo (RMC)

Ctba/Colombo (Guaraci)

Colombo (RMC)

Ctba/ Jd. Urano

Afonso Pena (RMC - São José dos Pinhais)

Ctba/Independência

Afonso Pena (RMC - São José dos Pinhais)

Ctba/C. Grande do Sul

Jd. Paulista (RMC - C. Grande do Sul) e Campina
Grande do Sul (RMC)

Ctba/Timbu

Jd. Paulista (RMC - Campina Grande do Sul)

Ctba/Pousada

Jd. Paulista (RMC - Campina Grande do Sul)

Ctba/Quatro Barras (Graciosa)

Quatro Barras (RMC)

Ctba/Quatro Barras (BR 116)

Quatro Barras (RMC)

Fonte: URBS - Sítio virtual, consulta em Novembro de 2013.
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013
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Dimensão Mobilidade e Infraestrutura Urbana

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Pavimentação

PAVIMENTAÇÃO
O pavimento predominante na Regional Matriz é o asfalto, que cobre 79% da extensão das vias. Em seguida, vem o anti-pó, pavimentação
alternativa que apresenta durabilidade reduzida, com cobertura de 15%
das vias da regional. Os demais tipos de pavimentação representam pouco menos de 6% da extensão das vias. Não existem vias pavimentadas
em concreto rolado, pedra irregular ou saibro.

A Matriz é a regional com a maior extensão de vias pavimentadas
com asfalto, cerca de 419 km, o correspondente a 79 % do total de extensão de suas vias.
Proporcionalmente, a Matriz é a regional que possui a menor quantidade de vias pavimentadas com anti-pó, o que pode ser considerado um
fator positivo, em virtude deste tipo de pavimento ter durabilidade e resistência menores que o asfalto, o concreto ou o paralelepípedo.

Extensão das vias POR TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
REGIONAL MATRIZ - 2012

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

CLASSE

EXTENSÃO (m)

PERCENTUAL

Asfalto

417492

79%

Pavimentação Alternativa

77478

15%

Concreto

9193

2%

Bloco de Concreto

1472

0,3%

Calçadão

3112

1%

Paralelepípedo

21650

4%

Pedra Irregular

0

0%

Saibro

81

0%

530478

100%

TOTAL
Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Monitoração

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

Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Monitoração

PAVIMENTAÇÃO
As vias por onde circulam os ônibus na Regional Matriz totalizam
pouco mais de 271 km, sendo que a maior parte delas, 94%, são pavimentadas em asfalto. A pavimentação em pararelepípedo ou alternativa
(como o anti-pó) representam pouco mais de 4%; E as vias com pavimentação em concreto, por sua vez, totalizam pouco mais de 1%.
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS POR ONDE CIRCULAM OS ÔNIBUS NA
REGIONAL MATRIZ
CLASSE

EXTENSÃO

PERCENTUAL

Asfalto

256.048

94%

Concreto

3.561

1%

Paralelepípedo

3.651

1%

Fonte: IPPUC - Geoprocessamento

Pavimentação Alternativa

8.017

3%

Elaboração: IPPUC - Monitoração

TOTAL

271.277

100%

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

Transporte Público e Pavimentação

SISTEMA VIÁRIO POR TIPO DE PAVIMENTAÇÃO - REGIONAL matriz - 2012

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

Ciclovias e Ferrovias

sistema cicloviário de curitiba - 2013
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ferrovias - curitiba - 2013
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LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Diagnóstico Mobilidade e Infraestrutura Urbana

Transporte
Coletivo
Infraestruturas
Sobrecarregadas

Pólos
Geradores
de Tráfego

“Andar a pé”

Insegurança
Adequação dos
Passeios

Ciclovias e
Bicicletários
Linha Férrea

Quando abordado o tema mobilidade e infraestrutura urbana, uma das primeiras questões a serem destacadas foi o transporte coletivo. A percepção é de que a Regional encontra-se
bem atendida por esse modal de transporte e de que devem ser mantidas medidas que priorizem o deslocamento do ônibus em relação ao veículo individual. Como forma de materializar
esse entendimento foram demarcadas as vias onde o transporte coletivo tem faixa exclusiva ao
seu deslocamento, como as avenidas João Gualberto, Sete de Setembro e Marechal Floriano
Peixoto.
Entretanto, também foram levantados aspectos negativos a respeito do transporte coletivo. Segundo mencionado, várias das infraestruturas que atendem esse modal estão sobrecarregadas. A Regional também não vê com bons olhos o uso de praças como terminais de ônibus.
O entendimento é de que a circulação e parada de ônibus nas praças provoca insegurança ao
pedestre, polui visualmente o entorno e descaracteriza o uso do espaço.
Conforme já apontado na dimensão ambiental e urbanística, a mobilidade da Regional
Matriz sofre impactos devido a concentração de serviços, equipamentos e estabelecimentos
comerciais. Contudo, ainda que problemas de fluidez no trânsito possam ser atribuídos ao território da Regional como um todo, foi possível mapear os principais pólos geradores de tráfego e
as vias que apresentam congestionamentos constantes, independente do período do dia. Como
pólos geradores de tráfego foram identificados shopping centers, universidades, estádios de
futebol, hospitais e a rodoferroviária. Enquanto as vias destacadas pelo fluxo intenso foram as
avenidas Visconde de Guarapuava, Manoel Ribas e Marechal Floriano Peixoto e as ruas Brigadeiro Franco, Mateus Leme, Mariano Torres, Presidente Carlos Cavalcanti, Jacarezinho, Treze de
Maio / Martim Afonso, José de Alencar e Dr. Pedrosa / André de Barros.
Entretanto, a forma de deslocamento tida como prioritária na Regional Matriz, pelo menos no que diz respeito a sua porção central, é o “andar a pé”. Segundo exposto, o transporte
coletivo é preferencial para percorrer distâncias maiores e o automóvel está condicionado ao
enfrentamento de congestionamentos e à necessidade de estacionamentos. Logo, para o deslocamento no interior da Regional, a forma peatonal é a preferência da maioria da população.
Como forma de valorizar essa opção, foi enaltecida a destinação de vias para fluxo exclusivo de
pedestres, como os calçadões da Travessa Oliveira Belo e das ruas XV de Novembro, Senador
Alencar Guimarães e Dr. Claudino dos Santos.
Contudo, alguns descontentamentos foram expostos a respeito da locomoção à pé: a
insegurança de algumas áreas e a falta de acessibilidade. De acordo com o que foi narrado,
as calçadas carecem de manutenção e o mobiliário urbano em muitos lugares não é implantado de forma apropriada, apresentando obstáculos ao deslocamento, principalmente daqueles
que possuem maior dificuldade de locomoção. As aflições a respeito da acessibilidade não se
restringiu às calçadas, mas também o acesso aos edifícios públicos foram citados como um
exemplo a não ser seguido. No entanto, houve também o reconhecimento de vias que passaram
recentemente por um processo de revitalização, com consequente adequação dos passeios,
como é o caso das vias pertencentes ao anel viário e das intervenções realizadas na Rua Carlos
de Carvalho, na Rua Augusto Stresser, na Avenida Batel e na região do bairro São Francisco.
Outras infraestruturas urbanas também foram criticadas, como a insuficiência de ciclovias e bicicletários, a falta de sinaleiros para o pedestre e a ausência de estacionamentos públicos nos arredores do Centro, que permitam evitar o trânsito do automóvel nesse local. Também
o cruzamento da linha férrea foi visto como algo negativo, em virtude dos conflitos viários que
causam. A esse respeito, a Regional lembrou que o caso mais emblemático está na Avenida
Anita Garibaldi.

Pontos positivos:

Prioridade

Faixas Exclusivas

Praças como
Terminais de Ônibus
Vias
Congestionadas

Preferência da
População

Calçadões
Falta de
Acessibilidade
Edifícios Públicos
Estacionamentos
Públicos

Atendimento da população pelo
transporte coletivo;
Faixas exclusivas ao deslocamento dos ônibus;
Preferência da população por “andar a pé”;
Calçadões destinadas ao fluxo exclusivo do pedestre;
Vias que passaram recentemente
por um processo de revitalização,
com a adequação do passeio:
vias pertencentes ao anel viário.
ruas Carlos de Carvalho e Augusto Stresser, Avenida Batel e região
do bairro São Francisco.

Pontos negativos:

Infraestrutura relacionada ao
transporte coletivo encontra-se
sobrecarregada;
Praças utilizadas como terminais
de ônibus: insegurança, poluição
visuale descaracterização do espaço;
Concentração de serviços, equipamentos e estabelecimentos
comerciais: pólos geradores de
tráfego e vias congestionadas;
Insegurança ao andar a pé em algumas áreas;
Falta de acessibilidade (passeios
e edifícios públicos): calçadas em
má condição de conservação,
mobiliário urbano implantado de
forma inapropriada e a falta de
rampa para pessoas com deficiência;
Insuficiência de ciclovias e bicicletários;
Falta de sinaleiros para a travessida do pedestre;
Audência de estacionamentos públicos;
Conflitos viários causados em virtude dos cruzamentos com a Linha Férrea.
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Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Matriz

Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Matriz

Fonte: Administração Regional Matriz, IPPUC - Setor de Monitoração

Fonte: Administração Regional Matriz, IPPUC - Setor de Monitoração
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Levantamento Síntese

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Diagnóstico Síntese

Bagagem Histórica
e Cultural

Oferta de
Serviços

Eixos de Destaque
Problemas Sociais

Praças e Parques
Poluição Hídrica

Paisagem
Diferenciada

“Convívio entre o
novo e a memória”

Transporte Público

Prioridade

Modais Alternativos

Área que necessita
um olhar
diferenciado

No momento de efetuar o diagnóstico síntese, algumas informações foram selecionadas, conforme critérios de prioridade para a Regional, e outras foram adicionadas a partir das discussões efetuadas.
A porção central do município foi novamente identificada através
de sua vocação comercial e da sua bagagem histórica e cultural. Através
desse diagnóstico, foi evidenciada a grande oferta de serviços, equipamentos e de estabelecimentos econômicos. Novamente, houve a identificação de eixos de destaque, seja em virtude da concentração de estabelecimentos, seja pelo comércio temático que oferecem ou pelos atrativos
relacionados ao lazer e à gastronomia. Entretanto, também foram reforçados os problemas sociais pertinentes à Regional Matriz, como a população de rua, o uso e comercialização de entorpecentes, bem como a
exploração sexual-comercial. A esse respeito, foi demarcada a área ocupada pela Vila Torres, em razão do alto número de famílias em condição
de vulnerabilidade social.
As praças e parques da Regional também foram assinalados como
aspectos positivos, em virtude de configurarem áreas de lazer e de prática esportiva. Mas também houve a demarcação dos recursos hídricos,
em razão da poluição a que estão submetidos e que é perceptível através
do odor que exalam e que gera desconforto ao transeunte.
No que diz respeito à imagem da região central, há o seu reconhecimento como uma área dotada de uma paisagem diferenciada, conformada pelo convívio entre o novo (arquitetura moderna do Centro Cívico)
e a memória (fachadas históricas da Rua XV e do Centro Histórico). Contudo, houve o alerta para as áreas que se encontram em processo de
degradação ou que estão submetidas a uma série de estruturas publicitárias ou pichações, que implicam em uma poluição visual.
Com relação a mobilidade, foi corroborada a percepção de que
a população residente está bem atendida pelo transporte público e que
há a necessidade de melhoria da infraestrutura e da continuidade de
políticas que dêem prioridade a esse modal de transporte. No entanto, o
diagnóstico é de que muitas vezes a infraestrutura dedicada ao automóvel é priorizada em detrimento das demais, como ciclovias, bicicletários
e calçadas adequadas. Conforme relatado, o automóvel não é o melhor
meio para o deslocamento dentro dessa Regional e faz-se a necessidade
de desvio dos investimentos para outros modais. Alinhado a esse pensamento, houve a demarcação de uma área que necessita de um olhar
diferenciado, por todas as características acima relatadas.
Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Matriz
Fonte: Administração Regional Matriz, IPPUC - Setor de Monitoração
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Levantamento Síntese

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Propostas para a Regional Matriz: 1ª Etapa

ação social

PD

1º Proposta

Ideia Força: Mobilidade Alternativa.

Detalhamento: Estimular a utilização de modais alternativos.

Justificativa: Reduzir o número de veículos na região central da cidade.

Estratégias:
o
Melhoria na infraestrutura de ciclovias e bicicletários;
o
Implantação de estacionamentos gratuitos e seguros nos terminais dos
bairros;
o
Campanhas publicitárias maçantes sobre o uso dos modais autossustentáveis;
o
Implantação de sistema de rodízio de automóveis. Rodoferroviário para o
contorno leste/sul, na região do CEASA, com ligação ao terminal do Pinheirinho,
ou novo terminal urbano em anexo ao interurbano.

1º Proposta (T)

Ideia Força: Curitiba mais urbana e humana.

Detalhamento: Permitir e facilitar o acesso da população de rua aos serviços
de saúde e assistência social.

Justificativa: Identificação de 56% da população em situação de rua na Regional Matriz.

Estratégias:
o
Implantar o Programa Educador Popular de Rua;
o
Implementar ações que resgatem práticos da Pedagogia Social de Rua nas
praças;
o
Implantar Unidades de Acolhimento diferenciadas para a população de rua;
o
Implantar o Programa “Eco cidadão” no centro, ou solução similar, ampliando
Unidades de Reciclagem.

segurança

Grupo 2:

2º Proposta (T)

Ideia Força: Policiamento Comunitário na Praça.

Detalhamento: Policiamento Comunitário na praça composto por três guardas, dois masculinos e um feminino, devidamente preparados em curso de direitos
humanos e policiamento comunitário.

Justificativa: Haja vista a falta de segurança constante nas praças: delitos,
furtos, roubos e tráfico de drogas.

Estratégias:
o
Equipe de no mínimo dois guardas fazendo patrulhamento preventivo;
o
Contato direto com a população e comerciantes conhecendo os problemas
locais e propondo melhorias;
o
Horário definidos pelas necessidades.

mobilidade e
acessibilidade

cultura

acessibilidade
mobilidade
modais alternativos
calçadas

Grupo 1:

3º Proposta

Ideia Força: Ande a pé.

Detalhamento: Implantar e adequar as calçadas do anel central do tráfego
lento e das vias estruturais da regional.

Justificativa: As calçadas são o principal meio de locomoção no centro e a sua
adequação contribui para a redução do número de veículos na via.

Estratégias:
o
Adequar as calçadas à legislação e implantar novos modelos;
o
Executar fiscalização continuada nos imóveis fora de padrão;
o
Lançar mais ações para implantação de calçadas e continua conscientização
da população.

PD

2º Proposta

Ideia Força: Manutenção das Calçadas.

Detalhamento: As calçadas ou passeios exigem manutenção permanente,
em virtude de buracos, erosão, pedras soltas, recalque.

Justificativa: Estas tampas ocupam um espaço privilegiado e neste espaço
não pode ser usado para outra finalidade, torna-se um espaço para o município e
os danos nas são causados por serviços e manutenção destas.

Estratégias:
o
Definir um limite de m² isento de tributação, cobrar o excedente. Se o serviço prestado pela concessionária for gratuito, não paga, mas nos casos em que
as concessionárias são empresas com fins lucrativos tem que ser tributadas ou
cobradas taxa de manutenção de calçadas.
3º Proposta (OK)

Ideia Força: Reaparelhamento dos espaços culturais.

Detalhamento: Tornar os espaços culturais da Matriz centros de excelência
com atividades constantes.

Justificativa: Através de atividades culturais constantes, buscar elevar o
nível da população e o seu bem estar.

Estratégias:
o
Promover mensalmente atividades nos museus, praças e espaços culturais de forma a gerar entretenimento e cultura avaliativa para a população.

PD

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

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Propostas para a Regional Matriz: 1ª Etapa

meio
ambiente

2º Proposta (T)

Ideia Força: Respire melhor na Matriz.

Detalhamento: Tornar os rios da Administração da Regional Matriz mais
saudáveis e executar um plano diretor de arborização.

Justificativa: Os rios que passam pela Administração Regional da Matriz
estão poluídos e a maioria das árvores são invasoras.

Estratégias:
o
Executar programas de despoluição dos rios;
o
Efetuar o corte das árvores invasoras e fazer o plantio de novas, adequadas à cidade;
o
Sensibilização e conscientização dos ribeirinhos para não poluir os rios.
3º Proposta (T)

Ideia Força: Vá de bike.

Detalhamento: Implantação de pistas exclusivas para ciclistas.

Justificativa: Hoje o ciclista não é respeitado pela maioria dos motoristas.

Estratégias:
o
Demarcação de faixa exclusiva nas principais vias de Curitiba;
o
Criação de legislação específica;
o
Campanha Educativa.

função social
da propriedade

PD

1º Proposta

Ideia Força: Calçada Ideal.

Detalhamento: Calçada Ideal, em piso retilíneo/plano, com guias para pessoas especiais.

Justificativa: Mal (péssimo) estado do nosso calçamento/intransitáveis.

Estratégias:
o
Legislação (alteração);
o
Proprietário continua responsável;
o
Prefeitura executa a obra e cobra do proprietário.

calçamento acessibilidade

Grupo 4

mobilidade
bicicletas

acessibilidade
calçadas

Grupo 3:

1º Proposta (OK)

Ideia Força: Acessibilidade ideal

Detalhamento: Fiscalizar e autuar os proprietários dos estabelecimentos comerciais que dificultam o deslocamento seguro no passeio.

Justificativa: Desnível na calçada que leva queda dos transeuntes.

Estratégias:
o
Fiscalização intensa da SMU;
o
Notificação;
o
Autuação.
2º Proposta (OK)

Ideia Força: Calçada nota dez.

Detalhamento: Cobrança da utilização do uso de solo dos logradouros públicos.

Justificativa: Para cobrança do conserto dos logradouros públicos por danos
causados por veículos pesados e grampos para prender barracas.

Estratégias:
o
Fiscalização continuada da SMU no início do evento e no término;
o
Cobrança da taxa vinculada a autorização;
o
Repasse do valor da taxa para o Distrito de Manutenção Urbana.

3º Proposta (T)

Ideia Força: IPTU social.

Detalhamento: Acréscimo de 10% na cobrança de IPTU de imóveis abandonados-terrenos baldios.

Justificativa: Proliferação de mosquitos da dengue, ratos e utilização como
mocó.

Estratégias:
o
Fiscalização;
o
Notificação;
o
Aplicação do acréscimo e repasse ao fundo social.

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

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Propostas para a Regional Matriz: 1ª Etapa
Grupo 6:

mobilidade

PD

3º Proposta

Ideia Força: Curitiba rápida (Mobilidade/Transporte).

Detalhamento: linhas de trem urbano.

Justificativa: Criar linhas de trem de alta velocidade.

Estratégias:
o
Implantar trilhos de trem;
o
Criar linhas de trem de alta velocidade;
o
Utilizar energia limpa de baixo custo.

acessibilidade
calçadas

PD

2º Proposta

Ideia Força: Curitiba mais saudável.

Detalhamento: Proporcionar maior mobilidade urbana.

Justificativa: Estimular as pessoas a utilizarem a bicicleta como meio de
transporte, para melhorar a condição física e a mobilidade urbana.

Estratégias:
o
Expandir as ciclovias;
o
Implantação de bicicletários em equipamentos públicos;
o
Implantação de bicicletários em terminais e algumas estações tubo.

1º Proposta (T)

Ideia Força: Transporte Preferível (Mobilidade).

Detalhamento: Incentivos Práticos para aumentar adesão por transporte coletivo.

Justificativa: Redução de frota de veículos circulando na cidade.

Estratégias:
o
Implantação de “bilhete único”, catão de transporte tal qual existe implantado
em São Paulo;
o
Rodoviária: descentralizar e transformar em terminal de integração municipal.
2º Proposta (OK)

Ideia Força: Passeio melhor (Acessibilidade/Mobilidade).

Detalhamento: Adequação das calçadas no padrão da legislação preservando
a história.

Justificativa: Para melhor locomoção dos pedestres.

Estratégias:
o
Campanha educativa esclarecendo as responsabilidades;
o
Celeridade das ações fiscais;
o
Capacitação do corpo técnico.

paisagem
urbana

mobilidade e mobilidade
bicicletas
transporte

ação social

PD

1º Proposta

Ideia Força: Curitiba Solidária.

Detalhamento: Criar unidades de acolhimento institucional por segmento.

Justificativa: Dar acolhimento mais adequado e criando condições para
projeto de vida.

Estratégias:
o
Descentralização dos serviços de atendimento;
o
Criar em cada regional as unidades de acolhimento institucional por segmento;
o
Elaborar projeto de vida para esta população atendida nas UAI, com proposta pedagógica.

transporte coletivo

Grupo 5:

3º Proposta

Ideia Força: Visual ideal.

Detalhamento: Substituição do cabeamento aéreo por subterrâneo.

Justificativa: Eliminação da poluição visual visando conforto e segurança das
empresas e população.

Estratégias:
o
Implantação iniciando pela hierarquia viária;
o
Envolvimento das três escalas de poder (municipal/estadual/federal);
o
Ampliação do plano diretor vigente, acrescentando novas diretrizes necessárias.

PD

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

Propostas para a Regional Matriz: 2ª Etapa
Grupo 1:

PD

2º Proposta

Ideia Força: Curitiba Segura.

Detalhamento: Melhoria de iluminação pública e notificação de imóvel
abandonado para evitar que se tornem moradias irregulares.

Justificativa: Dar mais segurança aos transeuntes.

Estratégias:
o
Notificação dos imóveis abandonados;
o
Aplicar multas pesadas aos proprietários;
o
Aumentar a potência das lâmpadas e melhoria da iluminação;
o
Vedação dos imóveis abandonados.

PD

3º Proposta

Ideia Força: Sinalização Segura.

Detalhamento: Adequação dos semáforos.

Justificativa: Oferecer mais segurança para os pedestres.

Estratégias:
o
Implantação de semáforos com contagem regressiva para pedestre;
o
Sinalização vertical e horizontal;
o
Campanhas educativas para conscientização da população.

PD

4º Proposta

Ideia Força: Comunicação Social: Educação para todos.

Detalhamento: Retomada das campanhas educativas.

Justificativa: Conscientizar a população sobre direitos e deveres.

Estratégias:
o
Educação ambiental;
o
Educação no trânsito;
o
Campanhas de mobilidade urbanas.

Grupo 2:

sustentabilidade saneamento zoneamento
energia limpa
reciclagem descentralização

comunicação
social

segurança
segurança
sinalização iluminação pública

saúde

PD

1º Proposta

Ideia Força: Saúde Curitiba.

Detalhamento: Ampliação dos centros de especialidades e profissionais
especialistas nas áreas críticas.

Justificativa: Filas de espera e demora para acessar especialistas.

Estratégias:
o
Criar centro de especialidades para consultas e exames (nível secundário);
o
Equipamentos e profissionais próprios da sede;
o
Buscar financiamentos do governo federal e recursos internacionais.

PD

1º Proposta

Ideia Força: Cidade Humana.

Detalhamento: Manter a lei de zoneamento e uso do solo atual da regional
Matriz para forçar o crescimento dos bairros não centrais e da Região Metropolitana.

Justificativa: Evitar a saturação da infraestrutura existente (creches, postos
de saúde, esgoto, abastecimento de água, transporte coletivo).

Estratégias: (Presentes no detalhamento)

2º Proposta (T)

Ideia Força: Lixo Verde.

Detalhamento: Fazer do lixo uma fonte de riquezas, acabando com os aterros
sanitários ou, ao menos, diminuindo-os.

Justificativa: Priorizar a destinação do lixo para reciclagem e reuso de materiais.

Estratégias:
o
Incentivar a instalação de empresas de processamento do lixo orgânico e produção de ração/adubo;
o
Elaborar legislação para abrigar a separação do lixo pelos cidadãos de maneira mais efetiva.

3º Proposta (T)

Ideia Força: Energia Limpa.

Detalhamento: Incentivar o uso de energia limpa (energia-solar)

Justificativa: Tornar independente o cidadão das empresas públicas de geração de energias que são menos limpas.

Estratégias:
o
Tornar acessível as tecnologias geradoras de energia limpa;
o
Exigir nos novos projetos de edificações a presença dessas tecnologias;
o
Incentivo fiscal pelo uso da tecnologia limpa.

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

Propostas para a Regional Matriz: 2ª Etapa

2º Proposta

Ideia Força: Rios Vivos.

Detalhamento: O sistema de coleta e tratamento sanitário já está saturado. É preciso ampliar sistema de coleta e tratamento.

Justificativa: Todo sistema de coleta e transporte de resíduos líquidos está
com a capacidade operacional esgotada.

Estratégias:
o
Ampliar redes coletoras, dobrar a capacidade de coleta para termos mais
30 anos de vida útil.

cultura

mobilidade

transporte coletivo

integração
RMC

1º Proposta

Ideia Força: Pensando e enxergando a metrópole.

Detalhamento: Integração de informações no âmbito do atendimento social por meio de um sistema Metropolitano de Atendimento Social.

Justificativa: Grande mobilidade social na região metropolitana.

Estratégias:
o
Desenvolver um sistema informatizado integrado com os municípios da Região Metropolitana;
o
Implantar cinco unidades de CREAS Regional, em sistema de consórcio e
com co-financiamento estadual e federal;
o
Criação de consórcios;
o
Implantar cinco unidades de CREAS em locais de divisa, para atendimento
da região.

meio
ambiente

Grupo 3:
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Propostas para a Regional Matriz: 3ª Etapa
A partir da segunda etapa de elaboração de propostas e definição
de prioridades, as ideias-força resultantes foram colocadas em votação.
Contudo, foi permitido entre os participantes optar por alguma proposta
sugeridade em momento anterior. Ainda, em casos e propostas que tinham a temática semelhante, estas foram agrupadas em uma só, como
as ideias-força que resultaram nas prospostas relacionadas ao meio ambiente e à segurança. Como ideias resultantes e que foram colocadas em
votação estão:
- Calçadas;
- Cidade Humana;
- Curitiba Mais Segura;
- Meio Ambiente;
- Centro Cultural;
- Pensando a Metrópole;
- Só Ônibus;
- Transportes Alternativos.
A proposta que recebeu mais votos foi a ideia-força “Pensando
a Metrópole”, seguida pelas propostas de melhoria de acessibilidade e
de fortalecimento dos bairros para descentralização dos serviços ofertados pela Matriz. Na sequência, os votos foram distribuídos de forma igual
entre as ideias-força “Meio Ambiente”, “Centro Cultural”, “Só Ônibus” e
“Transportes Alternativos”.

PROPOSTAS VOTADAS COMO PRIORITÁRIAS PARA A REGIONAL

3º Proposta

Ideia Força: Só ônibus.

Detalhamento: Aumentar o número de faixas exclusivas para circulação
dos ônibus e definir horário integral para uso.

Justificativa: Aumentar a velocidade dos ônibus, mesmo fora das canaletas, deixando o transporte mais atraente.

Estratégias:
o
Definir uma faixa exclusiva para ônibus de acordo com a demanda por
linha/via;
o
Fiscalização continua e efetiva para coibir o conflito de trânsito.
4º Proposta

Ideia Força: Centro Cultural.

Detalhamento: Transformar a fábrica da Brahma em um centro de convivência transgeracional.

Justificativa: Necessidade de um grande espaço para ser otimizado para
iniciativas culturais, sociais e de convivência tanto para jovens como para a terceira idade.

Estratégias:
o
Desapropriação do imóvel;
o
Colocar no espaço a fundação cultural, SMEL, Ação Social e Organizações
Não Governamentais.

REGIONAL MATRIZ

Fonte: Administração Matriz
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013
Nota: As ideias-força “Comunicação Social: Educação para todos” e “Saúde Curitiba” não receberam
nenhum voto. Em seu lugar, as propostas relacionadas à acessibilidade e a transportes alternativos
foram retomadas.

Levantamento Técnico x Perceptivo

A percepção da Regional Matriz como um local de concentração de serviços,
comércio e equipamentos procede quando analisados os dados relativos aos estabelecimentos econômicos e os mapas de distribuição dos equipamentos. De fato, a
Regional é a primeira em número absolutos de estabelecimentos econômicos, representando 34% do montante do município. Com 64.408 estabelecimentos formais
exercendo atividades econômicas, possui um número mais de duas vezes superior
ao constatado no Regional Portão, que possui o segundo maior número. A Regional
também possui o bairro com a maior concentração: o Centro, com 77 estabelecimentos por hectare. No entanto, é visível que essa percepção é referente à porção
central. O bairro Jardim Social, por exemplo, possui apenas três estabelecimentos
por hectare.
Também foi possível validar a concentração de equipamentos públicos e privados na Regional Matriz. Entretanto, há que se fazer um destaque para aqueles
relacionados à Cultura. A percepção da concentração desses equipamentos na Matriz não foi exclusivo a esse levantamento. Todas as demais regionais queixaram-se
dessa concentração, concluindo que a população residente nos bairros mais periféricos não têm acesso a esse serviço. Quando observado o mapa de equipamentos
culturais é possível conferir que essa queixa é pertinente.
Como informações complementares foi possível adicionar os eixos comerciais
de destaque, os eixos de comércio temático, bem como os atrativos gastronômicos e
de lazer. Também todas as informações a respeito dos problemas sociais vivenciados
na Regional foram de extrema importância para o enriquecimento do diagnóstico,
principalmente aqueles relacionados à população de rua e à violência contra o idoso.
A Regional Matriz concentra mais de 18% da sua população na faixa etária acima de
60 anos, o que torna ainda mais válido o levantamento da ocorrência de violência
contra essa população.

Imagem das oficinas realizadas na Regional Matriz. Fonte: IPPUC - Setor de Monitoração
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Se contrapostos os levantamentos técnico e perceptivo, é possível concluir
que muitas das informações repetem em ambos os levantamentos, validando a sua
veracidade. No caso em que as informações apareceram apenas em um dos levantamentos, estas não entraram em conflito com as demais, surgindo como uma complementação do que foi levantado. A seguir algumas considerações sobre ambos os
levantamentos.

ambiental

Considerações acerca das três dimensões

Quando contraposto os dados do levantamento técnico à percepção das áreas
verdes públicas como um dos destaques da Regional, é possível verificar que as informações convergem. A Matriz possui o quarto melhor indicador no que diz respeito as
áreas verdes públicas, contribuindo com 12% do montante municipal. Entretanto, quando se trata dos equipamentos públicos relacionados ao esporte, lazer e meio ambiente,
a Regional possui o maior número de unidades, o que certifica novamente o levantamento perceptivo.
Outra apreensão que procede é quanto a sensação de poluição dos recursos
hídricos da Regional. Segundo o Instituto Ambiental do Paraná, com base em coletas realizadas na estação de amostragem localizada no Prado Velho, no período entre 2005
e 2009, o Rio Belém foi qualificado como extremamente poluído, estando inclusive fora
do parâmetros estabelecidos pelo CONAMA. Também os reservatórios de água localizados no Jardim Botânico e no Passeio Público estão fora dos parâmetros aceitáveis de
qualidade de água, em virtude do seu enquadramento na classe “criticamente degradado a poluído” (Relatório da Qualidade das Águas do Instituto Ambiental do Paraná).
Ainda que várias das informações coletadas através do levantamento perceptívo
não sejam passíveis de verificação através de dados oficiais, algumas são de consenso
geral, como a identificação do Centro como um local carregado de identidade e simbolismo, o que o levantamento perceptivo diagnosticou como uma paisagem construída
agradável aos olhos.
A sensação de que a população residente na Regional Matriz está bem atendida
pelo transporte coletivo confere. De fato, 99% dessa população reside a até 250 metros
de uma linha de transporte, sendo o bairro menos atendido o Jardim Social, com 94%
de cobertura. Através do mapa do transporte público também é possível verificar a variedade das linhas que circulam pela Regional, permitindo o atendimento a interesses
diversos. Entretanto, há que se considerar os descontantamentos levantados, apreensiveis apenas através de um levantamento perceptivo.
As informações referentes à oferta de serviços, comércio e equipamentos já foram certificadas. E o impacto que isso gera sobre o trânsito também não é de dificil
verificação. Entretanto, o levantamento perceptivo permitiu mapear os principais pontos
geradores de tráfego, uma informação bastante relevante.
Com relação à infraestrutura cicloviária, é possível verificar que, quando comparada às outras regionais, a Matriz possui um número maior de paraciclos, contudo,
estes não estão conectados através de ciclovias. Ainda, apesar da grande parte das
ciclovias do município irradiarem a partir da região central, alguns bairros não contam
com nenhuma via dedicada a esse modal de transporte.
Quando observados os dados do Censo Demográfico do IBGE relativos à existência de rampas e calçadas no entorno do domicílio, é possível constatar que os indicadores de alguns bairros da Regional são bastantes superiores à média do município. Contudo, há que se considerar que essa foi a única Regional a identificar a forma peatonal
como o principal modo de deslocamento da população. Ainda, a existência de calçadas
não implica que estas estejam adequadas à locomoção de pessoas nas mais diversas
condições, o que foi a queixa efetuada no levantamento perceptivo. Logo, essa questão
exige um estudo específico para a sua averiguação.
Por fim, cabe mencionar que além das informações coletadas servirem para a
composição de um diagnóstico mais rico, foi possível identificar valores, como a valorização de modais alternativos de transporte e de algumas práticas que estão alinhadas
a esse pensamento, como a destinação de uma faixa exclusiva ao transporte coletivo.
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