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REGIONAL CAJURU

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 Cajuru
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 Cajuru
Fonte: Administração Regional do Cajuru, IPPUC - Setor de Monitoração
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Caracterização Territorial

LEVANTAMENTO TÉCNICO

A Regional Cajuru está localizada na porção leste do município,
fazendo divisa com os municípios de São José dos Pinhais e Pinhais.
A área total da Regional é de 3.576,48 hectares, o que corresponde a 8,23% do território de Curitiba.

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

mapa da divisão territorial das regionais de curitiba

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

gráfico da extensão territorial por bairros da
regional bOQUEIRÃO (hectares)

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

Fonte: IPPUC - Banco de Dados
Elaboração: IPPUC- Setor de Monitoração
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No início do século passado, a região conhecida como Capão da Imbuia era uma
área que pertencia às famílias Camargo e Reginato. Ali existia muita imbuia, um
tipo de árvore cuja madeira é de excelente qualidade para a marcenaria. Em 1954
essas famílias decidiram doar a área para a prefeitura de Curitiba, com a condição de que fossem preservadas as matas da região. Nesse período o bairro começou a ser povoado, ocupando os extensos campos cobertos de mato, de imbuia e
de banhados, que dificultavam o acesso ao bairro, mas era uj bom lugar para se
caçar rãs. O bairro ainda preserva algumas áreas verdes tendo ali instalado o Museu de História Natural junto ao Bosque Capão da Imbuia, com área de 39 mil
m², onde imbuias, canelas e pinheiros centenários são preservados. No bosque
há uma trilha de 400 metros, com mata densa, onde vitrines e painéis, ao longo
do trajeto, mostram as relações entre fauna e flora numa floresta de araucárias.

uberaba

cajuru

No século XIX, ano de 1681, já existiam registros de um sítio chamado “Cahajuru” e que
tinha seu acesso através do antigo caminho do Itupava. O Cajuru, palavra de origem
indígena Ka’ ájuru, que significa “boca da mata”, era uma grande área que abrangia
na época os atuais bairros Tarumã, Capão da Imbuia, Cristo Rei, Jardim das Américas e parte do Uberaba. Na década de 1840 surgiram muitos registrosde compra e
transferência de terrenos. A antiga região do Cajuru adquiriu referencial no cotidiano
de Curitiba com a fundação do Colégio Nossa Senhora de Lourdes e do Orfanato São
José, em 1907, caracterizando-se como importantes marcos da época. Outro referencial importante é o Seminário dos Padres Palotinos, que na data de sua fundação, em
1959, pertencia ao bairro Alto Cajuru. A ocupação urbana da região teve início a partir de 1930, com a construção das oficinas da Rede Ferroiviária Curitiba-Paranaguá e
a implantação da Vila Oficinas, destinada à moradia de seus funcionários no entorno
da Rede. Na época do Plano Agache (Plano de Urbanização de Curitiba) na década de
1940, foram resistrados vários projetos para aprovação de loteamentos de glebas.

capão da
imbuia

Caracterização Histórica

LEVANTAMENTO TÉCNICO
Os registros iniciais da ocupação do antigo bairro Uberaba datam do século XVIII,
quando as citações históricas mencionam os sítios existentes na região, ocupados com a criação de gado e pequenas plantações de subsistência. No século
seguinte, em 1853, a localidade já era constituída como Quarteirão do Uberaba.
A antiga estrada de São José dos Pinhais que atravessava o Uberaba, hoje Avenida Salgado Filho, caracterizou-se como importante eixo de escoamento de rebanhos no final dos anos de 1890, após a inauguração do Matadouro Municipal
no antigo Guabirotuba. O ruído das carroças que buscavam carne no Matadouro
foi típico por muitos anos na região. Com isso, casas e instalações comerciais começaram a ocupar o entorno dessa importante estrada, que no decorrer do tempo caracterizou uma divisa entre as implantações do alto e do baixo Uberaba. No
início do século XX a localidade também era retratada como Campos de Uberaba,
mostrando em sua porção central, uma ocupação constituída de lotes agropecuários com grandes dimensões, estendendo-se até os limites com o rio Iguaçu.

Vila Oficinas - Bairro Cajuru, década de 50
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A área do Jardim das Américas era constituída predominantemente de pastagens, nas
quais se mantinha pequena criação de cavalos e de gado. O bairro deve seu nome à
intenção dos vereadores de homenagear as três partes do nosso continente: América
do Norte, América Central e América do Sul. No início do século XX a vida no Jardim
das Américas era simples e pacata. As poucas casas eram feitas de troncos e tinham
o chão batido. Antes de existir o Hospital e Maternidade São Carlos (antigamente Sanatório São Carlos), empregados das fábricas de colchão de Dalio Zippin, vinham de
carroça buscar capim. O coronel Evaristo Franco dava licença porque aquele capim
era próprio para a fabricação de colchões. As terras do Jardim das Américas e dos
bairros Uberaba e Guabirotuba eram quase que totalmente propriedade de duas famílias: os Franco e os Oliveira. Em 1961 o bairro ganhava o Centro Politécnico, unidade tecnológica da Universidade Federal do Paraná, que inicialmente abrigava os cursos de engenharia. Em homenagem a Bento Mossurunga, foi construída uma praça
com seu nome, em frente à casa do grande maestro que ali morou por muitos anos.

REGIONAL CAJURU

guabirotuba

jardim das
américas

Fonte: http://www.curitibaantiga.com/

Em 1736, o bairro Guabirotuba, era uma propriedade particular do vigário D. Ignácio Lopes. Foi nessa área da cidade que, em 1889, foi construído pela prefeitura
de Curitiba, o Matdouro Municipal, com a função de reunir os animais para abate
em um único local, garantindo o controle da qualidade da carne, visto que a população da cidade e o consumo desse alimento cresciam rapidamente. Inaugurado a
2 de setembro do mesmo ano, foi fechado em 1964, pois causava certo incômodo à movimentação dos moradores próximos da antiga estrada para São José dos
Pinhais, hoje Avenida Senador Salgado Filho. Com o crescimento da população, o
bairro passou a ser servido por bondes elétricos, que deixaram a marca dos seus
trilhos nas ruas. Hoje o principal destaque do bairro é o Horto Municipal do Gabirotuba que confere ao bairro um encanto especial. Implantado em 1936, sua produção de flores é de 6 milhões de mudas a cada ano, todas destinadas às áreas
públicas do município de Curitiba, como parques, praças, equipamentos, vias públicas e o Jardim Botânico. O nome Guabirotuba é originado da palavra tingui: “ubairob”, que significa “muita guabiroba”, um fruto que cresce nos campos brasileiros.

Caracterização Demográfica
População E DENSIDADE DEMOGRÁFICA

LEVANTAMENTO TÉCNICO

DENSIDADE DEMOGRÁFICA por setorES censitárioS - regional CAJURU - 2010

A Regional Cajuru tem uma população de 215.503 habitantes,
correspondendo a 11,26% do total do Município. No período de 2000 a
2010, apresentou crescimento de 10,10%, similar ao constatado no Município, que foi de 10,37%.
População por regional (habitantes) - 2010

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

Com relação à variação populacional constatada entre 2000 e
2010, o bairro Cajuru foi o único a apresentar uma variação negativa,
com um decréscimo de 2,40%. O bairro que sofreu a maior variação no
período foi o Uberaba, com um acréscimo de 19,42% na sua população.
A densidade populacional da regional é de 60,26 hab/ha (habitantes por hectare) e o bairro Cajuru, com 81,57 hab/ha, é o bairro com
maior densidade demográfica da regional.

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

2010

Densidade
(habit./ha.)

Cajuru

89.784

96.200

81,57

7,15%

Capão da Imbuia

20.976

20.473

63,01

-2,40%

Guabirotuba

10.678

11.461

43,18

7,33%

Jardim das Américas

13.966

15.313

39,68

9,64%

Uberaba

60.338

72.056

50,71

19,42%

Regional Cajuru

195.742

215.503

60,26

10,10%

Bairros

Variação
Populacional

Fonte: IPPUC - Banco de Dados
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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Caracterização Demográfica
Idade de População
A pirâmide etária da Regional Cajuru apresenta um estreitamento
na base indicando uma tendência na diminuição percentual de crianças
e jovens.
A população mais jovem representa 47,34%, sendo composta por
45.711 crianças (0 a 14 anos) e 56.304 jovens (entre 15 a 29 anos).
A população idosa (acima de 60 anos) é de 23.745 habitantes,
apesar de representar apenas 11%, essa faixa etária aumentou em números absolutos cerca de 54% no período de 2000 a 2010.

pirâmide etária da regional CAJURU - 2010

LEVANTAMENTO TÉCNICO

representatividade das faixas etárias - regional CAJURU 2000 E 2010
A população da Regional em 2010, por
faixa etária, estava assim distribuída:
0 a 4 anos - 6,5 % da população;
5 a 14 anos - 14,7 % da população;
15 a 24 anos - 17,2 % da população;
25 a 59 anos - 50,6 % da população;
60 anos e mais - 11,0% da população;
Fonte: IBGE - Censo 2000 e 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração

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

Fonte: IBGE - Censo 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração

POPULAÇÃO, POR COR OU RAÇA - regional CAJURU - 2010

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

Fonte: IBGE - Censo 2010

8

REGIONAL CAJURU

Elaboração: IPPUC - Monitoração

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Educação

população alfabetizada

Taxa de atendimento

Conforme é possível observar através do gráfico abaixo, ainda que
existam algumas diferenças entre a população alfabetizada no que diz
respeito ao gênero ou ao bairro de residência, praticamente em todos os
casos o indicador é superior a 95% da população acima de 5 anos alfabetizada.
À exceção do bairro Guabirotuba, a proporção de homens alfabetizados é levemente superior à proporção de mulheres. A respeito do bairro
de residência, o Jardim das Américas é o que possui o maior percentual
de habitantes acima de 5 anos alfabetizados: 98,8%. O menor indicador
foi encontrado no bairro Cajuru, e corresponde a 95,4%.

creches e pré-escola

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

A Regional Cajuru tem uma população entre 0 e 5 anos de 16.890
crianças. Dessas, 4.869 crianças, 28,83% do total, são atendidas em creches públicas municipais e conveniadas e escolas municipais que oferecem pré-escola.

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

CONVENIADAS

CMEI

EM

TOTAL

Cajuru

635

1512

408

2555

Capão da Imbuia

0

254

30

284

Guabirotuba

0

0

-

0

Jardim das Américas

101

0

0

101

Uberaba

719

946

264

1929

REGIONAL CAJURU

1455

2712

702

4869

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

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

Fonte: IBGE - Censo 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração

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

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Educação

Taxa de atendimento
ensino fundamental
A população com idade entre 6 e 10 anos na Regional é de 15.126
crianças. Na Regional Cajuru, são atendidas 75,05% dessas crianças em
escolas públicas municipais. O bairro com maior percentual de crianças
em escola pública é o Capão da Imbuia, onde estão 103,51% das crianças. Os bairros Guabirotuba e Jardim das Américas não possuem Escolas Municipais, sendo atendidas pelos demais bairros cincunvizinhos. No
caso do bairro Capão da Imbuia, o número crianças atendidas supera o
número total de crianças do próprio bairro, pois são atendidas também
crianças residentes em outras localidades.
A população com idade de 11 e 14 anos, estudante dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ano até 9º ano), somam 13.693 jovens,
mas somente 8,17% são atendidas em escola municipal.

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

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

Escola Municipal João Macedo Filho - Bairro Uberaba
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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unidades da educação por tipo - regional CAJURU - 2013

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Educação

IDEB - ensino fundamental
O IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - para os
anos iniciais, mostra um desempenho decrescente das escolas da Regional Cajuru. Em 2009, 18 escolas atingiram ou superaram a meta estabelecida (nota igual ou superior a 5,1) e em 2011, esse número caiu para
12 escolas a atingirem a meta (nota igual ou superior a 5,5). Oito escolas
não atingiram a meta para 2011. Esse número era de apenas duas escolas em 2009.

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

ideb em escolas municipais - regional cajuru 2009 e 2011
ESCOLA

BAIRRO

2009

2011

Meta: 5,1 Meta 5,5

Escola Municipal Professora Maria Marli
Piovezan

Uberaba

5,1

4,7

Escola Municipal Rachel Mader Gonçalves

Uberaba

5,1

4,8

Fonte: I SME / Departamento de Planejamento e Informações 2012

Escola Municipal Senador Enéas Faria

Cajuru

5,0

5,0

Elaboração: IPPUC- Setor de Monitoração

Escola Municipal Ayrton Senna da Silva

Cajuru

5,8

5,1

Uberaba

5,1

5,1

Cajuru

5,1

5,3

Uberaba

5,1

5,3

Escola Municipal CEI Ritta Anna de Cássia

Cajuru

4,4

5,4

Escola Municipal Irati

Cajuru

5,6

5,6

Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Lamas Pegoraro

Cajuru

5,7

5,6

Escola Municipal Prefeito Linneu Ferreira do
Amaral

Cajuru

5,9

5,7

Escola Municipal Doutor Guilherme Lacerda
Braga Sobrinho

Uberaba

5,8

5,7

Escola Municipal Professora Donatilla Caron
dos Anjos

Uberaba

5,3

5,7

Cajuru

5,8

5,8

Escola Municipal Michel Khury
Escola Municipal Prefeito Omar Sabbag
Escola Municipal CEI Issa Nacli

Escola Municipal Coronel Durival Britto e
Silva
Escola Municipal Elza Lerner

Cajuru

5,6

5,8

Capão da Imbuia

5,4

5,9

Escola Municipal Marumbi

Uberaba

6,2

6,0

Escola Municipal Dona Lula

Uberaba

6,2

6,3

Capão da Imbuia

6,1

6,4

Uberaba

6,9

6,4

Escola Municipal CEI Eva da Silva

Escola Municipal Enéas Marques dos Santos
Escola Municipal Professor João Macedo
Filho

Taxa de reprovação
Considerando taxa de reprovação como um indicador que reflete fatores como as condições socioeconômicas dos alunos e da estrutura física e pedagógica da unidade escolar, foi considerado para análise
as unidades escolares que apresentaram taxas de reprovação acima de
5,0% no ano de 2011.
Das 20 escolas municipais, três escolas apresentaram taxa superior ou igual a 5,0%: Escola Municipal Prefeito Omar Sabbag, Escola
Municipal Rachel Mader Gonçalves e Escola Municipal Ayrton Senna da
Silva (taxa de reprovação de 5,43%, 6,04% e 6,33 respectivamente).

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

Escola Municipal Prefeito Omar Sabbag - Bairro Cajuru
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Equipamentos: Saúde

equipamentos de saúde públicos municipais, por tipo e bairro
REGIONAL CAJURU - 2013
Equipamentos de Saúde - Públicos Municipais
Bairro

US Básica/
Saúde da
Família

Cajuru

1

5

-

Capão da
Imbuia

1

-

-

Guabirotuba

-

-

-

Jardim das
Américas

-

-

-

Uberaba

2

3

1

-

-

Total

4

8

1

1

1

US Saúde da
US
Família
Especializada

US - CAPS
Álcool e
Drogas

Unidade de
Pronto
Atendimento

-

1

-

-

1

-

-

-

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

equipamentos de saúde particulares, por tipo e bairro
REGIONAL CAJURU - 2013
Equipamentos de Saúde - Particulares
Bairro

Hospital Especializado

Cajuru

-

Capão da Imbuia

-

Gabirotuba

-

Jardim das Américas

2

Uberaba

-

Total

2

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

Centro Municipal de Urgências Médicas - Bairro Cajuru
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Equipamentos: Abastecimento e Ação Social

unidades do abastecimento por tipo - regional CAJURU - 2013

unidades da ação social por tipo - regional CAJURU - 2013

REGIONAL CAJURU
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Equipamentos: Cultura e Sociedade Civil Organizada
unidades da cultura por tipo - regional CAJURU - 2013
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organização da sociedade civil - regional CAJURU - 2013
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Segurança

homicídios dolosos
Segundo os Inquéritos instaurados Polícia Civil (2010 e 2012), a
Regional Cajuru teve um decréscimo de apenas 4,2% no número de homicídios dolosos registrados no período de dois anos, sendo que a redução
no Município foi de 20%. Os bairros Uberaba, Guabirotuba e Jardim das
Américas apresentaram aumento na ocorrência de homicídios em 2012,
e os demais bairros apresentaram redução.
Embora tenha apresentado uma redução no número de homicídios, o Cajuru permaneçe com um número de ocorrência elevado (48).
Com o segundo maior número de homicídios, o bairro Uberaba teve 37
ocorrências, sendo 30 ocasionadas por arma de fogo. O bairro Guabirotuba apresentou quatro ocorrências em 2012 e o bairro Jardim das Américas apenas uma.

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

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

Cajuru

MÉTODO
Afogamento

1

Arma de Fogo

35

Força corporal

6

Objeto Contundente

3

Objeto Cortante Penetrante

3

Capão da Imbuia
Guabirotuba

TOTAL POR TOTAL POR
MÉTODO
BAIRRO

-

0

Arma de Fogo

2

Objeto Contundente

1

Objeto Cortante Penetrante

1

Jardim das Américas Arma de Fogo

1

Arma de Fogo

30

Fogo / Chamas

1

Força corporal

2

Objeto Contundente

1

Objeto Cortante Penetrante

3

Uberaba

TOTAL

48

0
4
1

37

90

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

Segurança

homicídios dolosos

ACIDENTES FATAIS NO TRÂNSITO

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

Em 2012, foram registrados 23 acidentes fatais no trânsito, correspondente a 9% do total registrado em Curitiba. O bairro Cajuru respondeu por 39% dessas ocorrências e o bairro Uberaba por outros 30%.
As vítimas que trafegavam a pé ou utilizando a moto como meio
de transporte responderam juntas por 65% das ocorrências. Das 23 ocorrências registradas na Regional, 10 estavam relacionadas ao consumo
de álcool.

Ocorrências de ACIDENTES FATAIS NO TRÂNSITO
segundo a espécie - regional cajuru - 2012
ESPÉCIE

TOTAL POR
ESPÉCIE

A PÉ

4

BICICLETA

2

MOTO

2

IGNORADA

1

Capão da Imbuia

A PÉ

1

1

Guabirotuba

AUTOMÓVEL

1

1

AUTOMÓVEL

1

MOTO

3

A PÉ

3

AUTOMÓVEL

2

MOTO

2

CAMINHONETE

1

BAIRROS

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

No que diz respeito à faixa etária das vítimas, há uma concentração
de adultos (25 a 59 anos), 53% das ocorrências, seguida diretamente por
jovens (15 a 24 anos), com 43% do total.

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

Jardim das Américas
Uberaba
Não Informado
TOTAL

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

BAIRROS

0a4
anos

5 a 14
anos

Cajuru

0

0

22

25

1

0

Capão da Imbuia

0

0

0

0

0

0

Guabirotuba

0

0

2

2

0

0

Jardim das
Américas

0

0

0

1

0

0

Uberaba

0

0

15

20

1

1

TOTAL

0

0

39

48

2

1

PERCENTUAL

0%

0%

43%

53%

2%

1%

4
7
1
23

Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração

Ocorrências de ACIDENTES FATAIS NO TRÂNSITO
segundo a espécie - regional cajuru - 2012

Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração

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

Fonte: SMS; SESP, 2012
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BAIRRO

Dimensão Socioeconômica
Segurança

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

equipamentos urbanos relacionados à SEGURANÇA
regional CAJURU - 2013
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Ocupações Irregulares

A Regional Cajuru tem 53 ocupações irregulares, sendo o Cajuru o bairro com maior número de ocupações: 24. Na sequência, vem o Uberaba, com 23
ocupações irregulares, seguido pelo Capão da Imbuia, com cinco ocupações. O
Guabirotuba possui uma ocupação irregular e o Jardim das Américas não possui ocupações.
BAIRRO

CAJURU

CAPÃO DA IMBUIA

GUABIROTUBA

18

REGIONAL CAJURU

NOME

BAIRRO

CATEGORIA

NOME

CATEGORIA

LORENA I

Assentamento Em Regularização

JARDIM UNIÃO

Assentamento Em Regularização

VILA COCOS

Assentamento Em Regularização

JARDIM ICARAY

Assentamento Em Regularização

VILA UNIÃO FERROVIÁRIA

Assentamento Em Regularização

FLORIANÓPOLIS

Assentamento Em Regularização

UNIÃO FERROVIÁRIA

Assentamento Em Regularização

FÁTIMA

Assentamento Em Regularização

UBERABA DE CIMA

Assentamento Sem Regularização

CAJURU - I

Assentamento Em Regularização

MARQUES

Assentamento Sem Regularização

MENINO JESUS (Vila Camargo)

Assentamento Em Regularização

ALVORADA II

Assentamento Sem Regularização

ACRÓPOLE (PARQUE NACIONAL)

Assentamento Em Regularização

LORENA II

Assentamento Sem Regularização

SÃO DOMINGOS AGRÍCOLA

Assentamento Sem Regularização

PETRÓPOLIS

Assentamento Sem Regularização

CENTENÁRIO ll

Assentamento Sem Regularização

MARLY PIOVEZAN

Assentamento Sem Regularização

NATÁLIA

Assentamento Sem Regularização

YASMIN

Assentamento Sem Regularização

CAMARGO (NOVA JERUSALÉM)

Assentamento Sem Regularização

ÁREA NOVA - UBERABA

Assentamento Sem Regularização

CAJURU - II

Assentamento Sem Regularização

SOFIA

Assentamento Sem Regularização

SANTÍSSIMA TRINDADE - B

Assentamento Sem Regularização

LANCHONETE

Assentamento Sem Regularização

SÃO DOMINGOS

Assentamento Sem Regularização

CAMPO MARCÃO - ÁREA DA CAOA Assentamento Sem Regularização

BETEL

Assentamento Sem Regularização

VILA CAIRO II

Assentamento Sem Regularização

NATAL

Assentamento Sem Regularização

SOLITUDE II

Assentamento Sem Regularização

OESTE

Assentamento Sem Regularização

VILA CAIRO II

Assentamento Sem Regularização

CAJURU VIII - B

Assentamento Sem Regularização

SOLITUDE II

Assentamento Sem Regularização

AUTÓDROMO II

Assentamento Sem Regularização

SOLITUDE III

Assentamento Sem Regularização

AUTÓDROMO I

Assentamento Sem Regularização

VILA 62

Assentamento Sem Regularização

SANTA ANASTÁCIA (TRIÂNGULO)

Assentamento Sem Regularização

VILA COLIBRI II

AUTÓDROMO III

Assentamento Sem Regularização

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

ACRÓPOLE

Assentamento Sem Regularização

VILA 51

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

SÃO JOÃO DEL REY

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

ASSOCIAÇÃO ÁGRICOLA

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

CASA DA PEDRA

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

NOSSA SENHORA APARECIDA II

Assentamento Em Regularização

PINHEIRÃO

Assentamento Sem Regularização

TARUMÃ II

Assentamento Sem Regularização

VILA SIMIONATO

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

BOM PASTOR

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

SAVANA

Assentamento Em Regularização

UBERABA

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

Dimensão Socioeconômica
Ocupações Irregulares

ocupações irregulares - regional CAJURU

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Habitação: Domicílios e Produção Habitacional
Segundo dados do Censo 2010 do IBGE, a Regional Cajuru possui 67.215 domicílios particulares permanentes, que representam pouco
mais de 11% do total de domicílios da cidade.
No período entre os anos de 2000 e 2012 foi liberada a construção de 24.114 imóveis, sendo 88% destes destinados ao uso residencial.

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

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

No período mais recente, entre 2008 e 2012, foram construídas
7.965 unidades habitacionais na Regional e ocorreu um predomínio das
unidades do tipo “casa” - sobrados e residências unifamiliares, com 5.285
unidades. No mesmo período foram emitidos liberadas a construção de
2.680 unidades habitacionais do tipo “apartamento”.

UNIDADES RESIDENCIAIS LIBERADAS por tipo
REGIONAL cajuru - 2008 A 2012

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

Conforme dados de 2011, a Regional Cajuru possui 15.728 estabelecimentos formais exercendo atividades econômicas. Essa quantidade corresponde a 8,25% do total de Curitiba.

Estabelecimentos Econômicos por Administração
Regional - 2011

Através da tabela a seguir, é possível concluir que o bairro Cajuru
concentra 36,28% do total dos estabelecimentos da Regional.
Porém, o bairro Capão da Imbuia, com aproximadamente sete estabelecimentos por hectare, tem a maior concentração, e o bairro Uberaba a menor, com três estabelecimentos por hectare.

Estabelecimentos Econômicos
Regional cajuru - 2011
Bairro

Setores Econômicos
Indústria

Comércio

Serviços

Outros

Total

Guabirotuba

175

691

548

13

1.427

Jardim das Américas

196

930

933

4

2.063

Capão da Imbuia

287

1.151

813

14

2.265

Uberaba

796

2.015

1.506

32

4.349

Cajuru

897

2.755

1.941

31

5.624

2.351

7.542

5.741

94

15.728

Total

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

dez/2011.

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

As atividades econômicas foram separadas em três setores: comércio, serviço e indústria. Os setor comercial tem participação preponderante de 47,95% em relação ao total de estabelecimentos da Regional.

Total de estabelecimentos econômicos por Bairro REGIONAL CAJURU - 2011

Distribuição dos Setores Econômicos
Regional cajuru - 2011

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

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

Rendimento

rendimento médio
Em 2010, o rendimento médio nos domicílios particulares permanentes na Regional Cajuru foi de R$ 3.133,58, 17% abaixo de rendimento
médio obtido pelo Município de Curitiba, que foi de R$ 3.774,19.

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

Rendimento médio dos domicílios particulares
permanentes - aDMINISTRAÇÕES regionais - 2010

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

Comparado aos demais bairros da regional, o Cajuru foi o que
apresentou o menor rendimento médio domiciliar em 2010 (23% abaixo
do rendimento médio da própria Regional). No outro extremo, o bairro
Jardim das Américas foi o que apresentou o maior rendimento, cerca de
100% acima do rendimento médio da Regional.

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

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

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

classe de renda

RENDIMENTO MÉDIO

Se comparadas as distribuições das classes de renda de Curitiba
e da Regional Cajuru, é possível concluir que esta apresenta predominância das classes com menor poder aquisitivo. Através do gráfico a seguir,
é possível observar uma maior concentração (cerca de 81%) nas classes
de renda de até três salários mínimos.

A análise dos dados de rendimento médio das pessoas em idade
ativa (10 anos de idade ou mais) por bairro, demonstram que os residentes no bairro Jardim das Américas possuem maior rendimento, seguidos
pelos moradores do bairro Guabirotuba. Quando analisado os gêneros
masculino e feminino, os resultados seguem a mesma tendência. Os bairros Cajuru e Uberaba apresentaram os menores resultados, inferiores,
inclusive, à média constatada no município.
Comparativamente, os resultados dos rendimentos da Regional
monstraram-se inferiores ao de Curitiba.

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

Rendimento médio por gênero dos bairros, da regional
cajuru 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 cajuru - 2010

Fonte: IBGE - Censo Demográfico - Dados Universo
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração

Rendimento médio domiciliar e domiciliar per capita dos
bairros, da regional cajuru e curitiba - 2010

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

Fonte: IBGE - Censo Demográfico - Dados Universo
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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Rendimento: Extrema Pobreza

extrema pobreza

extrema pobreza

Este indicador está relacionado aos domicílios particulares permanentes com rendimento nominal mensal domiciliar per capita de até R$
70,00 (setenta reais).
Os dados foram levantados pelo Censo 2010, realizado pelo IBGE,
e foram considerados também outras variáveis para enquadramento em
condições de extrema pobreza, tais como: sem banheiro de uso exclusivo;
ou sem ligação com rede geral de esgoto ou pluvial e sem fossa séptica; ou em área urbana sem ligação à rede geral de distribuição de água;
ou sem energia elétrica; ou com pelo menos um morador de 15 anos ou
mais de idade analfabeto; ou com pelo menos três moradores de até 14
anos de idade; ou pelo menos um morador de 65 anos ou mais de idade.
Também foram incluídos os domicílios e moradores em domicílios
com rendimento mensal domiciliar per capita oriundo somente de benefícios.
A Regional Cajuru apresentou 873 domicílios em situações de extrema pobreza, valor referente a 14,85% do total dos domicílios em extrema pobreza do Município, envolvendo uma população de 2.616 habitantes.

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

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

Bairros

Cajuru
Uberaba
Capão da Imbuia
Jardim das
Américas
Guabirotuba
Regional Cajuru

Domicílios particulares
População residente em
permanentes, com rendomicílios particulares
dimento nominal mensal
permanentes, com rendomiciliar per capita de
dimento nominal mensal
até 70 reais (1)
domiciliar per capita de até
70 reais(1)
384
1.221
366
1.044
54
131
32
93
37
873

127
2.616

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

A análise dos dados por bairro mostra que no bairro Cajuru existem 384 domicílios em situação de extrema pobreza, correspondente a
44% do totalizado na Regional.

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

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

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

Diagnóstico Socioeconômico

Regional Jovem

Portal do Futuro
Ocupações
Irregulares
Diferentes
Padrões de Renda

Equipamentos
Públicos

Hospital
Equipamentos
subutilizados
Infraestrutura
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Do ponto de vista socioeconômico, a Regional Cajuru foi caracterizada como sendo uma
regional bastante jovem e violenta. Conforme levantando, ainda que abrigue duas Unidades
Paraná Seguro (UPS), apresenta índices alarmantes quanto à segurança, principalmente em
números de homicídios dolosos. A esse respeito, foi destacada a existência de uma unidade
do Portal do Futuro, que presta atividades de lazer, cultura e recreação para a população mais
jovem, além de oferecer cursos de capacitação para aqueles que pretendem entrar no mercado
de trabalho. Segundo a Regional, equipamentos como esse evitam que o jovem fique na rua e
vulnerável à violência, ao uso de drogas e a outras ocorrências, como a gravidez precoce. Entretanto, foi identificada a necessidade de ampliação da prestação de serviços como os relacionados para essa faixa etária.
Outro problema identificado como alarmante para a regional, e que foi relacionado ao anterior, é a quantidade significativa de ocupações irregulares. A percepção da Regional é de que
houve uma falta de planejamento e de políticas públicas, que permitiram que os remanescentes
vegetais fossem devastados e as ocupações irregulares fossem ganhando espaço no território.
Tanto as ocupações irregulares quanto as áreas mais inseguras foram identificadas no
mapa. E através desses apontamentos, foi possível relacionar, na maior parte dos casos, os problemas sociais às diferenças de padrão de renda. Segundo a Regional, a porção formada pelos
bairros Jardim das Américas e Guabirotuba apresentam famílias com maior poder aquisitivo,
contrastando com os bairros Cajuru e Uberada. Com relação a estes último bairros, foi possível
delimitar onde os problemas ocorrem com maior intensidade: a área compreendida entre a ferrovia e os rios Iguaçu e Atuba.
A área delimitada também foi aquela identificada pela necessidade de equipamentos
públicos, em especial escolas de ensino fundamental (anos finais) e médio e unidades de recebimento de material reciclável (pontos de câmbio verde e barracões do projeto eco-cidação). A
carência de equipamentos relacionados à troca de material reciclável foi destacada em virtude
da concentração de “catadores de papel” residentes ou circulantes na região. Já a necessidade
de equipamentos educacionais foi identificada devido à necessidade dos jovens em se deslocar
para outras regionais quando entram nas fases de ensino citadas.
A carência de alguns equipamentos públicos também foi estendida para a Regional como
um todo, como a necessidade de hospitais e de equipamentos relacionados à cultura e ao lazer.
Entretanto, a esse respeito houve a ressalva de que não somente o poder público deixa de investir na implantação de novos estabelecimentos. Conforme levantado, o investimento privado em
cultura e lazer resume-se ao Shopping Jardim das Américas e ao cinema em seu interior. Logo,
a conclusão foi de que não basta a implantação de equipamentos públicos se não houver em
paralelo políticas de atração de investimento privado.
Somado a este diagnóstico há o fato de que alguns equipamentos relacionados ao meio
ambiente, como parques e praças, que poderiam suprir parte da necessidade da população por
atividades de lazer, encontram-se subutilizados ou com infraestrutura précaria, reforçando a
necessidade de investimento em outros equipamentos.
Além das particularidades levantadas, uma solicitação foi efetuada com relação aos
equipamentos de forma geral e diz respeito à melhoria da infraestrutura existente. Segundo
apontado, o descontentamento da população vai além da carência por mais unidades e diz respeito, também, à indignação quanto à subutilização dos espaços em virtude da precariedade e
da falta de infraestrutura.

“Trabalhar a população
jovem para evitar problemas
futuros”

Vulnerabilidade
Falta de Planejamento e
Políticas Públicas

Rua da cidadania;
Mercado regional;
Museu da história natural;
Terminal do capão da embuia;
Portal do Futuro;
US 24 horas.

Potencialidade futura:

Transformação da Vila Icaraí em
um Vila Sustentável: modelo
para Curitiba, não só ambiental,
como também social e econômica.

Pontos Negativos:

Escolas (Ensino
Fundamental e Médio)
Ecocidação

Cultura e Lazer
Investimento Privado

Qualidade

Mesmo com duas UPSs, os índices de segurança ainda são
alarmantes;
Falta de planejamento e de políticas públicas: implicando em
degradação de áreas de preservação natural, ocupações
irregulares, adensamento populacional e inchaço dos equipamentos;
Concentração de equipamentos:
bairro Jardim das Américas (escolas públicas e privadas, universidade, shopping, praças);
Necessidade de melhoria da
qualidade dos equipamentos
existentes.
Carência de equipamentos:
- Área compreendida entre a
ferrovia e os rios Iguaçu e Atuba: escola ensino fundamental
(anos finais) e médio e unidade
do ecocidadão;
- Regional como um todo: hospital e equipamentos de lazer e
culura.

Pontos de vulnerabilidade
social e insegurança:
Área compreendida entre a ferrovia e os rios Iguaçu e Atuba
(vila são domingos, vila acrópole, vila ferroviária, vila icaraí, vila
ferroviária, bolsão audi-união
(jardim união).

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Mapa Socioeconômico

Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Cajuru
Fonte: Administração Regional do Cajuru, IPPUC - Setor de Monitoração
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Hidrografia e Geologia

Bacias hidrográficas

MAPA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - regional cajuru

Compõem a Regional Cajuru a Bacia do Rio Belém, abrangendo
38,6% da sua área territorial, a Bacia do Rio Atuba, com 44,2% de área, e
a Bacia do Rio Iguaçu, abrangendo outros 17,2%.

mapa das bacias hidrográficas e da divisão territorial das
regionais de curitiba.
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Formação geológica

MAPA DE ALTIMETRIA - regional cajuru

A Regional Cajuru tem duas formações geológicas: sedimentos inconsolidados; e
argilitos, arcósios, margas, arenitos e conglomerados. Esta última, conhecido como Formação Guabirotuba (foi descrito pela primeira vez em 1962 no Bairro Guabirotuba), compõe
58,7% da área da regional.
Os sedimentos da Formação Guabirotuba ocorrem em vastas áreas no Município
de Curitiba e naqueles que o cercam. Estes sedimentos são expansivos e retrativos, com
alta sucetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa em encosta, que trazem grandes riscos às comunidades assentadas nessas áreas, com prejuízos materiais e
também sérios danos ao meio ambiente (Características Geológico-Geotécnicas na Formação Guabirotuba. Curitiba : MINEROPAR, 2011).

mapa da formação geológica e da divisão
territorial das regionais de curitiba
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ZONEAMENTO
A Regional Cajuru tem 13 zonas e setores: APA-IGUAÇÚ, ZR-2, ZR-3,
ZS-1, ZS-2, ZE-D, ZE-E, ZT-BR116, SE-BR116, SE-CB, SEHIS, SE-CF e SEAC.
O zoneamento predominante é a ZR-2 que, com mais de 11 milhões de metros quadrados, o que representa 22% da área da regional. A
seguir, destacam-se a ZR-3 e a APA-IGUAÇÚ, cada uma abrangendo 13%
da Regional. Os outros setores e zonas ocupam os 52% restantes.

Total das Áreas Ocupadas pelas Zonas e Setores da
Regional cajuru

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

PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DAS Zonas e Setores da Regional
cajuru

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.
ZR-2: Zona residencial 2, de baixa densidade. São permitidas habitações
unifamiliares e habitações unifamiliares em série, a densidade máxima é
de 80 habitações/ha sendo permitido até três residências no lote padrão
(360,00 m²). Altura máxima de 2 pavimentos, coeficiente de aproveitamento igual a 1 e taxa de ocupação 50%. Também são permitidos habitações institucionais e comércio e serviço vicinais e indústria tipo 1 com
porte máximo de 100m².
ZR-3: Zona residencial 3, de média densidade. São permitidas habitações
unifamiliares e, unifamiliares em série (atendida a densidade de 80 habitações/ha) sendo permitido três residências no lote padrão (360 m²),
habitação coletiva, habitação institucional, comércio 1 e 2, serviço vicinal
(1 e 2)e indústria 1 com porte máximo de 100m². Altura máxima de 3
pavimentos, coeficiente de aproveitamento igual a 1 e a taxa de ocupação
50%.
ZS-1: Zona de Serviços 1. Tem menor porte; são permitidas habitação
transitória 2 e 3, comércio e serviço (vicinal, de bairro, setorial e geral),
comunitário 2 – culto religioso, comércio e serviço específico 1 e 2. Altura máxima de 2 pavimentos, coeficiente de aproveitamento 1 e taxa de
ocupação 50%.
ZS-2: Zona de serviços 2. Tem de maior porte; são permitidas habitação
transitória 2 e 3, comércio e serviço (vicinal, de bairro, setorial e geral),
indústria 1 e 2, comunitário 2 – culto religioso, comércio e serviço específico 1 e 2. Altura máxima de 2 pavimentos, coeficiente de aproveitamento
1 e taxa de ocupação 50%.
ZT-BR-116: Zona de Transição BR-116. É uma área 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 4 pavimentos,
o coeficiente de aproveitamento é 1 e a taxa de ocupação 50%.
ZE-E: Zona Especial Educacional. Onde estão inseridos os campus da Universidade Federal do Paraná, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e outros equipamentos de ensino como o CIETEP. Os usos permitidos
são: habitação coletiva, habitação institucional, habitação transitória 1 e
2, comunitário 1 e 2, comunitário 3 - ensino, usos vinculados às atividades de ensino e serviços públicos, comércio e serviço (vicinal e de bairro)
com porte máximo de 200,00 m². Altura máxima de 4 pavimentos, coeficiente de aproveitamento 0,5 e taxa de ocupação de 30%.

ZR-2 - Bairro Jardim das Américas
Fonte: IPPUC: Banco de Imagens

ZE-D: Zona Especial Desportiva. Onde estão situados grandes equipamentos de esportes como o Ginásio do Tarumã e o Jóquei Clube. São
permitidos habitação transitória1 e 2, comunitários 1 e 2 – lazer e esporte, comunitário 3, usos vinculados às atividades desportivas além de
comércio e serviço (vicinal e de bairro com porte máximo de 200,00 m²).
A altura máxima é de 4 pavimentos, o coeficiente de aproveitamento é de
0,5 e a taxa de ocupação 30%.
SE-BR-116: Setor Especial 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 6 pavimentos . O coeficiente de aproveitamento é igual a 1, podendo
chegar a 2 nos lotes onde se pretende uma reciclagem dos usos existentes geradores de tráfego pesado e a taxa de ocupação 50%. Nos pólos a
altura é livre.
SE-CF : Setor Especial da Av. Comendador Franco. No trecho entre a BR116 e a RFFSA, são permitidas atividades comerciais e de prestação de
serviços, além de habitação coletiva, institucional e transitória em 4 pavimentos, coeficiente de aproveitamento igual a 1 e taxa de ocupação 50%.
Nos terrenos com testada para Av. Comendador Franco, estes usos só são
permitidos com a implantação da via local.
REGIONAL CAJURU
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ZONAS E SETORES - DESCRIÇÃO
SE-AC: Setor Especial da Av. Affonso Camargo. Ao longo da Av. Presidente
Affonso Camargo, são permitidas atividades comerciais e de prestação
de serviços, além de habitação coletiva, institucional e transitória em 4
pavimentos, coeficiente de aproveitamento igual a 1 e taxa de ocupação
50%.
SE-CB: Setor Especial da Rua Engenheiro Costa Barros. Compreende os
terrenos com testada para as ruas Des. Mercer Jr., Eng. Costa Barros e
Filipinas até a profundidade de 60,00m, onde são permitidos comércio
e serviço vicinal e de bairro com porte de até 200m², além de habitação
coletiva, institucional e transitória em 4 pavimentos, coeficiente de aproveitamento igual a 1 e taxa de ocupação de 50%.
SEHIS: Setor Especial de Habitação de Interesse Social. Compreende as
áreas onde há interesse público em ordenar a ocupação por meio de urbanização e regularização fundiária, em implantar ou complementar programas habitacionais de interesse social, e que se sujeitam a critérios
especiais de parcelamento, uso e ocupação do solo como tamanho do
lote reduzido e recuo de 3 metros. Os usos permitidos são habitações
unifamiliares em 2 pavimentos, 50% de taxa de ocupação e coeficiente
de aproveitamento igual a 1, além de comércio e serviço vicinal, de bairro
e setorial com porte de 100m². Também são permitidos habitação institucional e uso comunitário com coeficiente de aproveitamento igual a 0,6
e taxa de ocupação de 30%.

Vista do Terminal Capão da Imbuia na Av. Presidente Affonso Camargo - Bairro Capão da Imbuia
Fonte: IPPUC: Banco de Imagens

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

Vista do Paque Iguaçu - APA Iguaçu
Fonte: IPPUC: Banco de Imagens
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meio ambiente - áreas verdes
A Regional Cajuru tem 3.336.172 m² de áreas verdes, contribuindo com 3% do total da cidade. Com 14,44 m² de áreas verdes por habitante, tem o menor indicador entre as regionais.
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DA REGIONAL cajuru NAS
ÁREAS VERDES DA CIDADE - 2010

O Uberaba é o bairro com maior extensão em áreas verdes, com
1.819.738 m², correspondendo a 54,5% do total de área verde da Regional. Entretanto, a proporção de áreas verdes por habitante deste bairro
(25,25 m²/hab) ainda é bastante inferior à registrada no município.
Cajuru e Capão da Imbuia são os bairros mais densamente povoados e também são os que apresentaram a menor proporção de áreas
verdes por habitante: 6,38 m²/hab e 6,35 m²/hab respectivamente.
ÁREA VERDE POR HABITANTE NOS BAIRROS DA REGIONAL
cajuru (M²/HAB)

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

Elaboração: IPPUC - Monitoração

Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013

Nota: A extensão de áreas verdes foi computada através de imagens geradas por um satélite GeoEye,

Nota: A extensão de áreas verdes foi computada através de imagens geradas por um satélite GeoEye,

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

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

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

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

Museu de História Natural - Bairro Capão da Imbuia
Fonte: IPPUC: Banco de Imagens
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meio ambiente - áreas verdes PÚBLICAS
A Regional Cajuru, com 594.530 m² de áreas verdes públicas, contribui com 10% do total da cidade. Deste montante, cerca de 70% está localizado no bairro Uberaba - em decorrência da contribuição dos Parques
da Imigração Japonesa e do Iguaçu, o que resulta em uma proporção de
6,90 m²/hab.
A proporção encontrada na Regional como um todo foi de 2,76 m²
de área verde pública por habitante, um pouco inferior ao índice municipal, que é igual a 3,36 m²/hab.
Foram consideradas como áreas verdes públicas os maciços vegetais localizados em equipamentos relacionados ao meio ambiente (parques, praças, jardinetes, eixos de animação, bosques, jardins ambientais,
largos e núcleos ambientais).

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

ÁREA VERDE PÚBLICA POR HABITANTE - REGIONAIS - (m²/HAB)
Fonte: SMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Áreas Verdes 2010)
IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Monitoração

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

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

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

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 CAJURU

meio ambiente - EQUIPAMENTOS
A Regional Cajuru está atendida por 105 equipamentos relacionados ao meio ambiente, estando 69 destes localizados nos bairros Cajuru
e Uberaba. Também nesses dois bairros estão localizados os dois parques
da Regional: Parque dos Peladeiros e Parque da Imigração Japonesa.
O bairro Capão da Embuia é o menos servido da Regional, contendo apenas seis equipamentos relacionados ao meio ambiente. Entretanto, em seu interior está localizado o único bosque: Bosque do Capão da
Embuia, onde está localizado o Museu de História Natural.

Área de Lazer por Bairro e por Tipo
regional CAJURU - 2013
Bairros

Cajuru

Capão da
Imbuia

Guabirotuba

Jardim das
Américas

Uberaba

Bosque de
Preservação

-

-

-

-

-

Bosques

-

1

-

-

-

Eixos de
Animação

2

-

-

1

-

Jardinetes

14

3

5

9

15

Jardim
Ambiental

-

-

-

-

-

Largos

-

-

-

-

-

Núcleos
Ambientais

-

-

2

-

-

Parques

1

-

-

-

1

Praças

18

2

5

8

18

RPPNM¹

-

-

-

-

-

Total de Áreas

35

6

12

18

34

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

REDE DE ESGOTO

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

No que se refere à rede de esgoto, pode-se verificar que a Regional
apresenta resultado superior ao constatado no Município. O bairro Uberba tem a menor taxa, com 90,34% de domicílios ligados a rede de esgoto. Os domicílios que não estão atendidos pela rede de esgoto possuem
fossa séptica (4,3%) ou utilizam de outros meios de lançamento de seus
efluentes (5,4%).

Com 99,35% de domicílios ligados à rede de água, a Regional Cajuru apresenta um resultado através do qual podemos considerar o abastecimento de água como atendimento universalizado. Abaixo de 99%,
está apenas o bairro Uberaba que, de acordo com o IBGE, ainda possui
268 domicílios sem abastecimento de água.

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

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

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

Elaboração: IPPUC - Monitoração

Elaboração: IPPUC - Monitoração

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

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

Ainda do ponto de vista ambiental, cabe atentar para a localização
na regional de uma estação de tratamento de esgoto, com capacidade de
tratamento de 1.120 litros por segundo.

Estação de Tratamento de Esgoto de Grande Porte da
SANEPAR na regional CAJURU, 2008
Estações de Capacidade de Tratamento (litros/s)
Tratamento de
Bairro
Total
Utilizada % Utilizado
Esgoto
Atuba Sul

1.120

580

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

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010)
Elaboração: IPPUC - Monitoração
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51,79

Área de
Atendimento

Bacia dos Rios
Cajuru Atuba e Bacacheri
e parte do Iguaçu
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condições do entorno dos domicílios
iluminação pública

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

Os bairros Jardim das Américas, Guabirotuba e Cajuru apresentaram percentuais de domicílios com entorno provido de iluminação pública
superior à média de Curitiba (92,09%). Entretanto, o Umbará e o Capão
da Imbuia ficaram abaixo desta média, com taxas de 86,91% e 51,57%,
respectivamente.
Enquanto o Jardim das Américas e o Guabirotuba alcaçaram valores próximos à totalidade (99,81% e 98,07%, respectivamente), o Capão
da Imbuia possui apenas metade de seus domicílios com entorno provido pelo referido serviço, segundo dados do Censo Demográfico 2010 do
IBGE.

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

acessibilidade

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

microdrenagem

Em todos os bairros da Regional Cajuru, a presença de rampa
para cadeirantes no entorno dos domicílios foi inferior a média de Curitiba (12,09%). O Capão da Imbuia foi o que apresentou melhor situação
(11,50%), na sequência o Cajuru (8,71%), Jardim das Américas (5,14%),
Guabirotuba (5,09%) e Uberaba (4,16%).
O cenário em relação à presença de calçadas foi diferente, a regional possui média superior ao do município, com destaque para o Jardim
das Américas, Capão da Imbuia e Guabirotuba. Porém, o Uberaba e o Cajuru, quando comparados aos outros bairros, demonstram-se deficitários
neste quesito.

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

A Regional Cajuru possui 78,60% dos domícilios com entorno com
presença de bueiros/boca-de-lobo e 73,80% com presença de meio-fio/
guia, valores próximos ao encontrado à média do município, 80,80% e
76,02%, respectivamente.
O Guabirotuba apresentou a maior presença de bueiros/bocadelobo (94,77%), seguido por Jardim das Américas (82,68%), Uberaba
(78,16%), Cajuru (77,16%) e, por fim, Capão da Imbuia (74,64%).
Em relação à presença de meio-fio/guia, o Jardim das Américas alcançou o maior percentual (95,28%), em seguida o Guabirotuba (89,38%),
Capão da Imbuia (87,40%), Uberaba (73,19%) e Cajuru (65,82%).

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010)
Elaboração: IPPUC - Monitoração
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condições do entorno dos domicílios
condições insalubres
O número de domicílios com o entorno provido de condições insalubres (lixo acumulado nos logradouros e esgoto a ceu aberto) na Regional Cajuru se mostrou elevado comparado à Curitiba, sendo o Capão da
Imbuia o único bairro com dados inferiores ao municipal.
Quando analisada a presença de lixo acumulado nos logradouros
o melhor cenário foi do Guabirotuba e o pior do Uberaba.
Em relação a presença de esgoto a céu aberto o Capão da Imbuia
demonstrou o melhor quadro, enquanto, o Cajuru o pior.

domicílios com entorno provido de condições insalubres,
por bairros da regional e curitiba - 2013

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

Vila Audi - Bairro Uberaba
Fonte: IPPUC: Banco de Imagens
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Diagnóstico Urbanístico e Ambiental

História
Limites Físicos
Cajuru:
“onde se entra no mato”

Escassez de
Áreas Verdes
Equipamentos

Infraestrutura
Educação

Recuperação
Ambiental

Conforme foi levantado, a ocupação urbana da Regional Cajuru está intimamente relacionada a sua história. Algumas vias que cortam a regional e fazem a ligação com municípios
da região metropolitana, e, principalmente, com o litoral do Paraná, teriam induzido o início da
ocupação da Regional. Segundo relatado, as primeiras moradias teriam sido construídas nas
margens da linha férrea.
Já no que diz respeito à caracterização física, a Regional foi descrita através dos seus
limites físicos, estando delimitada pela BR 277, pela Linha Verde, pela Avenida Victor Ferreira do
Amaral, pelo Canal Belém, pelo Rio Iguaçu e pelo Rio Atuba. Segundo a Regional, essas barreiras
estão muito claras para a população e geram impactos como segregação e falta de integração
com as porções vizinhas.
Dentre os temas abordados na dimensão urbanística e ambiental, o mais recorrente foi o
relacionado às áreas verdes. A Regional lembrou que “Cajuru” é uma palavra indígena que significa “onde se entra no mato”, no entanto, as condições ambientais que deram origem ao nome
do bairro estão restritas a um momento no passado. Também o bairro Capão da Imbuia teria
recebido esse nome devido à quantidade significativa deste tipo de vegetação, entretanto hoje
os capões estão restritos a pontos específicos do bairro, como o Museu da História Natural.
De acordo com a Regional, a falta de áreas verdes ocorre de forma generalizada: poucos
equipamentos, pouca arborização viária, impermeabilização dos terrenos e adensamento de
ocupações. O que intensifica a aflição da Regional quanto à escassez de áreas verdes é a sua
característica hídrica. A Regional é cortada por uma série de rios e córregos e visto que está situada sobre um terreno bastante plano e impermeabilizado, chuvas intensas implicam na ocorrência de inundações.
Com relação aos equipamentos relacionados ao meio ambiente foram relacionados o
Parque da Imigração Japonesa, o Parque Linear do Cajuru e o Parque dos Peladeiros. Algumas
praças também foram pontuadas no mapa e a esse respeito a Regional lembrou que estas estão
concentradas no bairro Guabirotuba, Jardim das Américas e Capão da Embuia, estando o Cajuru
e o Uberaba mais desprovidos deste tipo de equipamento.
Ainda que vistos como um ponto positivo para a Regional, algumas ressalvas foram feitas
a respeito dos equipamentos. O Parque da Imigração foi qualificado como subutilizado, devido
à sua característica mais contemplativa e ao pouco acesso às moradias do entorno, como a
Vila Icaraí. O Parque dos Peladeiros também foi considerado subutilizado e, segundo a regional,
o subuso está relacionado à escassez de espaços cobertos, o que invalida a prática física em
condições extremas de temperatura. A Praça Abílio de Abreu foi destacada pela paisagem que
permite visualizar, entretanto, a comunidade reivindica por uma melhor infraestrutura, como
banheiros, e por medidas que evitem os finais de semana com carros com som alto e bebedeiras. Quanto a esses problemas, a Regional sugeriu campanhas educativas que ridicularizem a
realização dessas atividades em parques e praças.
Também foram sugeridas a implantação de mais praças - principalmente nos bairros mais
carentes desse equipamento, a preservação dos remanescentes vegetais existentes - através da
criação de RPPNM, e a arborização de vias e do entorno dos rios e córregos. A respeito destas
propostas, foram feitas duas considerações: a arborização de vias poderia iniciar por aquelas
com maiores impactos na poluição sonora e do ar, como a Linha Verde, a BR 277, a Avenida das
Torres, a Avenida Salgado Filho e a linha férrea; e a arborização das margens dos rios deveria
fazer parte de um projeto mais amplo, de recuperação ambiental. Ainda, a Regional lembrou
que não adianta projetos de requalificação das margens dos rios e dos córregos se esta não for
acompanhada de uma efetiva e contínua fiscalização, de campanhas educativas e, talvez até,
de incentivos fiscais para boas práticas.

Moradias - Linha
Férrea

Segregação
Capão da Embuia

Característica Hídrica

Subutilização

Arborização
Fiscalização +
Educação Ambiental

Pontos Positivos:

Horto Municipal;
UFPR - áreas verdes;
Museu da História Natural;
Praça Ryo Mizuno;
Praça Tsunessaburo Makigut;
Praça Ivan Ferreira do Amaral Filho;
Condomínios com reserva de espaços para as áreas verdes.

Pontos Positivos, mas
que necessitam melhorias:
Praça Abílio de Abreu (infraestrutura - banheiros, carros com som
alto e bebedeiras);
Praça Mto. Bento Mossorunga;
Parque da Imigração Japonesa
(subutilizado e sem acesso às
moradias do entorno);
Parque Iguaçu;
Parque dos Peladeiros (sem estrutura coberta e com a potencialidade de abrigar mais atividades
físicas);
Parque Linear do Cajuru.

Pontos Negativos:

Poluição sonora e do ar: BR 277,
Linha Verde, Avenida das Torres,
Salgado Filho, Linha Férrea;
Risco de alagamentos (margens
Canal Belém, Rio Atuba, Rio Iguaçu);
Ferros-velho;
Escassez generalizada de áreas
verdes (poucos equipamentos,
pouca arborização viária, impermeabilização dos terrenos e
adensamento de ocupações);
Falta de equipamentos ambientais nos bairros Cajuru e Uberaba.
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Mapa Urbanístico e Ambiental

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

TRANSPORTE PÚBLICO
A Regional do Cajuru possui três terminais da RIT (Rede Integrada
de transportes): o Terminal Capão da Imbuia, o Terminal Vila Oficinas e o
Terminal Centenário.
O Terminal Capão da Imbuia tem quatro linhas expressas, quatro
linhas alimentadoras, uma linha interbairros e duas linhas diretas (Ligeirinho). O Terminal Vila Oficinas possui duas linhas expressas, duas linhas
interbairros e três linhas alimentadoras. O Terminal do Centenário tem
duas linhas expressas, sete linhas alimentadoras e uma linha direta.
Terminal Capão da Imbuia
Linhas Expressas

Aproximadamente 95% da população desta regional reside a até
250 metros de uma linha de ônibus. O bairro que apresenta o maior percentual da população nesta condição é o Jardim das Américas, seguido
pelo Capão da Imbuia e o Cajuru. O Uberaba e o Guabirotuba são os que
apresentam o menor percentual, mas ainda nestes casos a taxa da população atendida é superior a 90%.
População morando a até 250 m
Percentual
das linhas de ônibus

Bairro

População

Capão da Imbuia

20.473

19.553

96%

Cajuru

96.200

92.163

96%

Pinhais/Rui Barbosa

Pinhais (RMC)

Centenário/Rui Barbosa

Centenário e Vila Oficinas

Jardim das Américas

15.313

14.826

97%

Centenário/Campo Comprido

Centenário, Vila Oficinas, Campina do Siqueira e
Campo Comprido

Guabirotuba

11.461

10.600

92%

Uberaba

72.056

68.522

95%

Total

215.503

205.664

95%

Linhas Interbairros
Campina do Siqueira, Cabral, Hauer e Capão
Raso

Interbairros II

Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013

Linhas Diretas
Inter 2

Portão, Campina do Siqueira, Cabral, Hauer e
Capão Raso

Pinhais/Campo Comprido

Campo Comprido, Campina do Siqueira e Pinhais
(RMC)
Linhas Alimentadoras

Maracanã/C. Imbuia

Fonte: IPPUC - Geoprocessamento

Maracanã (RMC - Colombo)
Terminal Centenário
Linhas Expressas

Centenário/Campo Comprido

Vila Oficinas, Capão da Imbuia, Campina do Siqueira e Campo Comprido

Centenário/Rui Barbosa

Capão da Imbuia e Vila Oficinas
Linhas Alimentadoras

Camargo

Vila Oficinas

Centenário/Hauer

Hauer

Centenário/Boqueirão

Boqueirão
Terminal Vila Oficinas
Linhas Interbairros

Interbairros III

Santa Cândida, Bairro Alto, Carmo e Capão Raso

Interbairros V

Fazendinha e Portão

PAVIMENTAÇÃO
Quando analisadas as vias por onde circula o transporte público, é
possível constatar que o tipo de pavimento predominante é o asfalto. Na
sequência, a pavimentação alternativa, como o anti-pó, representa pouco
mais de 38% das vias. O concreto e o paralelepípedo juntos cobrem pouco menos de 1% das ruas onde circulam ônibus na Regional.
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS ONDE CIRCULAM OS ÔNIBUS NA
REGIONAL CAJURU
Tipo de Pavimentação

Extensão (m)

%

Asfalto

85.114

62%

Concreto

458

0%

Paralelepípedo

402

0%

Pavimentação Alternativa

52.132

38%

Total

138.106

100%

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

Linhas Expressas
Centenário/Campo Comprido

Centenário, Capão da Imbuia, Campina do Siqueira e Campo Comprido

Centenário/Rui Barbosa

Centenário e Capão da Imbuia
Linhas Alimentadoras

Camargo

Centenário

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

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

PAVIMENTAÇÃO
A Regional Cajuru possui aproximadamente 27% das suas vias pavimentadas com asfalto. O anti-pó e outros pavimentos alternativos correspondem a cerca de 64% da extensão das vias, fazendo com que esta
seja uma das regionais que mais possue maior extensão de vias com tipo
de pavimento.

Extensão das vias POR TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
REGIONAL CAJURU - 2012
REGIONAL CAJURU
TIPO DE PAVIMENTO

EXTENSÃO (m)

PERCENTUAL

Asfalto

142.575

27%

Pavimentação Alternativa

338.492

64%

7.240

1%

359

0,1%

0

0%

Paralelepípedo

1.928

0,4%

Pedra Irregular

0

0%

38.822

7%

533.277

100%

Concreto
Blocos de Concreto
Calçadão

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

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

Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Monitoração
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Pavimentação

PAVIMENTAÇÃO

SISTEMA VIÁRIO POR TIPO DE PAVIMENTAÇÃO - REGIONAL CAJURU - 2012

Quando comparada a outras regionais, a Regional Cajuru está em
uma patamar intermediário com relação à proporção de vias pavimentadas em asfalto e em anti-pó.

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

Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Monitoração

O mesmo ocorre quando analisada a quantidade proporcional de
vias pavimentadas em saibro. A Regional Cajuru possui 7% de vias executadas com esse tipo de pavimento.

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

Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Monitoração
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Ciclovias e Ferrovias

sistema cicloviário de curitiba
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Diagnóstico Mobilidade e Infraestrutura Urbana

Potencialidades:

Barreiras Físicas
Modais de transporte

Metrô
Fragmentação

Transporte Coletivo
Terminais

Terminal Uberaba
Acessibilidade

Quando analisada a dimensão de mobilidade e infraestrutura urbana, a percepção dos
limítes físicos da Regional ficou ainda mais clara. Conforme levantado, esses limítes compõem
barreiras para o transpasse de veículos e pedestres, o que acaba por compartimentar a Regional e dificultar o acesso desta às porções vizinhas. Ainda, alguns dos limites citados, como a
Linha Verde, a BR 277 e a Avenida das Torres, representam vias de ligação entre regionais e
cidades metropolitanas, o que implica em um tráfego intenso e demorado.
Uma alternativa apontada pela Regional seria explorar a potencialidade de ligação destas vias e abrir opção para o uso de outros modais de transporte, como o transporte coletivo e
cicloviário. A Avenida das Torres, por exemplo, foi identificada como ainda mais caótica, devido a
sua característica urbana e aos diversos cruzamentos com outras vias. Para esta via, a Regional
sugeriu que no momento de retirada das grandes torres de eletricidade, fosse destinado uma
via central para o tráfego exclusivo de ônibus. Também foi proposto que as três vias identificadas como limites geográficos fossem consideradas no momento de ampliação da rede de metrô
prevista. Com relação ao transporte cicloviário, a percepção é de que a Regional é uma das mais
desprovidas de infraestrutura para esse modal, tendo como um dos únicos exemplares a ciclovia
da Avenida Afonso Camargo.
Ainda no que diz respeito à fragmentação gerada pelas barreiras físicas, a Regional levantou alguns impactos desta sobre os deslocamentos e o acesso ao transporte coletivo. Com
relação à barreira física composta pela linha férrea, a Regional lembrou as diversas travessias
não regularizadas sobre esta, o que implica em problemas de manutenção por parte do poder
público e consequente insegurança para os pedestres que necessitam efetuar a transpasse.
No que diz respeito ao transporte coletivo, os três terminais existentes estão localizados
na porção ao norte da BR 277, estando a porção ao sul desprovida de terminais. Por esse motivo, foram também assinalados os terminais localizados na Regional Boqueirão. Entretanto, a
porção identificada como mais carente de transporte coletivo coincide com aquela identificada
na dimensão socioeconômica como a mais vulnerável: área compreendida entre a ferrovia e os
rios Iguaçu e Atuba. Segundo levantado, nessa área está localizado o maior adensamento populacional e o atendimento é efetuado apenas por linhas alimentadoras.
Pelos motivos destacados, a Regional propôs a implantação de um terminal de transporte coletivo no bairro Uberaba. Ainda que os bairros Jardim das Américas e Guabirotuba não
contem com esse tipo de equipamento, o bairro Uberaba foi identificado como mais denso e com
uma população com menor poder aquisitivo e usuária desse modal de transporte.
Por fim, a questão da acessibilidade não foi muito debatida devido ao entendimento de
este ser um problema generalizado para toda a Regional. De acordo com o que foi descrito,
nenhuma bairro pode ser destacado por possuir calçadas adequadas. Entretanto, foi consenso
entre os participantes de que as ocupações irregulares concentram as piores situações, principalmente no que diz respeito à ausência de passeio ou à sua largura extremamente estreita.

Vias de ligação

Avenida das Torres
Via exclusiva para o
transporte coletivo

Ciclovia
Linha Férrea
Travessias

Acesso x População
Vulnerável

Densidade Populacional

Ocupações Irregulares

Ampliação de modais de transporte: BR 277, Avenida das Torres, Linha Verde, Avenida Senador
Salgado Filho;
Via larga, com boa pavimentação, mas não é explorada em
sua capacidade máxima: Avenida do trabalhador (ressalva para
dois estreitamentos: rotatória da
Gabriel Ferreira Filho e trincheira
BR 277 x Av. Jornalista Aderbal G.
Stresser).

Pontos negativos:

Tráfego pesado Linha Verde:
Embora exista um decreto que
delimite os horários para o tráfego pesado, há falhas na fiscalização.
Insegurança trincheira para
acesso do Conjunto Mercúrio.
Problemas com acessibilidade
de forma generalizada: destaque
para a condição dos passeios nas
áreas de ocupação irregular.
Pontos críticos de congestionamento:
Francisco H. dos santos x
Avenida das Torres e Av. Sen. Salgado Filho (estrangulamento –
espera-se que o viaduto estaiado
ajude a amenizar o problema);
Linha Verde x BR 277 e Av.
Pref. Maurício Fruet;
Rua Eng. Ostoja Roguski x
Av. Pres. Afonso Camargo (não
está na regional mas foi identificado);
Av. Pres. Afonso Camargo
x Nivaldo Braga e Paulo Kissula
(rotatória) – sem soluções a curto
prazo.
Pólos geradores de tráfego:
UFPR, Shopping Jardim das
Américas e BR 277 (opção – incentivar mais o uso do transporte
coletivo para os estudantes).
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LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Mapa Mobilidade e Infraestrutura Urbana

Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Cajuru
Fonte: Administração Regional do Cajuru, IPPUC - Setor de Monitoração
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Diagnóstico Síntese
Prioridades

Atividades
Econômicas
Equipamentos:
Lazer e Cultura

Escola
Cooperativas
Reciclagem

Ocupações
Irregulares
Inundações
Doenças

Barreiras Físicas
Modais de Transporte
Terminal
Uberaba

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.
Para a dimensão socioeconômica foram adicionadas informações
quanto ao destaque de atividades econômicas da Regional, como o Shopping Jardim das Américas e as avenidas Salgado Filho e das Torres. Para
esse levantamento foi reforçado o diagnóstico de que os equipamentos
de lazer estão subutilizados e/ou em condições precárias de manutenção
(como o Parque dos Peladeiros e o Parque da Imigração Japonesa) e de
que a Regional carece de serviços e de equipamentos culturais.
Ainda com relação aos equipamentos públicos, foram demarcadas
áreas que carecem destes, com destaque para a necessidade de uma escola para ensino fundamental (anos finais) e médio nas proximidades da
Vila Icaraí. Também foram apontadas áreas que carecem de cooperativas
para a reciclagem de resíduos sólidos e de pontos de câmbio verde, onde
“carrinheiros” podem efetuar a troca destes materiais por alimentos.
Com relação à dimensão ambiental, a Regional destacou os problemas relacionados aos recursos hídricos que dela fazem parte. Por um
lado, foram apontados os problemas que as ocupações irregulares nas
margens dos rios ocasionam, como o depósito irregular de resíduos e o
devastação dos maciços vegetais. Por outro lado, foram sinalizados os
problemas que a população sofre em virtude de residir nessas localidades, como o risco de inundações e a disseminação de doenças. Para ambos os casos foi sugerida a revitalização das margens dos rios e a regularização fundiária.
A respeito da dimensão de mobilidade e infraestrutura urbana foram novamente apontadas as barreiras físicas e a coincidência destas
com algumas importantes vias de ligação do município, como a BR 277,
a Avenida das Torres e a Linha Verde. Para estas vias, e também para a
Avenida Salgado Filho, foi sugerida a implantação de infraestrutura para
outros modais de transporte, como ciclovias e vias exclusivas ao transporte coletivo. A necessidade de implantação de um terminal no bairro
Uberaba também foi citada no diagnóstico síntese.

RELAÇÃO DO QUE O CAJURU PODE OFERECER À CURITIBA

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

RELAÇÃO DO QUE curitiba PODE OFERECER ao CAJURU

Fonte: Administração Regional do Cajuru
Imagem do material produzido nas oficinas realizadas na Regional Cajuru

Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração, 2013

Fonte: IPPUC - Setor de Monitoração
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Mapa Síntese
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Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Cajuru

Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Cajuru

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

Fonte: Administração Regional do Cajuru, IPPUC - Setor de Monitoração
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Propostas para a Regional Cajuru: 1ª Etapa

2º Proposta (T)

Ideia-Força: Saúde em 1º Lugar.

Detalhamento: Garantir acesso aos serviços de saúde do SUS com qualidade a um custo desejável dentro das normas, diretrizes e financiamento do
Ministério da Saúde.

Justificativa: Adequar o número de UMS, CAPS, UPAS (Unidades de Pronto
Atendimento de Saúde) e Centro de Especialidades, bem como de equipe multiprofissional para garantir saúde de qualidade.

Estratégias:

o
Prever R.H (Recursos Humanos) e capacitar equipes para a mudança do perfil
da população. Garantir dois terrenos em áreas estratégicas para construções futuras de
UMS. Construir até o final da gestão mais 4 UMS e 2 CAPS (TM e Infantil) e reserva de um
terreno para ampliação de serviços.

mobilidade

meio
ambiente

PD

3º Proposta

Ideia Força: Revitalização das Bacias que cortam bairros Regional.

Detalhamento: Mapear principais problemas como assoreamento e ocupações irregulares em beiras de rio.

Justificativa: A falta de manutenção e de projetos de manejo dos rios que
compõem as bacias que cortam a Regional e seus bairros propiciam condições de
alagamentos, enchentes e riscos à saúde.

Estratégias:
o
Elaboração de projetos de intervenção, levantamento de custos de execução, busca de recursos junto a mecanismos federais e internacionais. Estudo de novas tecnologias.

4º Proposta (T)

Ideia Força: Circulação Viária na Regional.

Detalhamento: Implantar e melhorar a circulação viária, criar novos corredores de tráfego, implantar novos terminais.

Justificativa: Com o aumento da população e da frota de veículos, criaramse pontos críticos de engarrafamento.

Estratégias:
o
Planejamento e mapeamento dos pontos com problemas de circulação, implantação de novos terminais de ônibus, estudo de mobilidade de extensão de uma linha de
metrô, busca de financiamentos junto a mecanismos internacionais de financiamento.

2º Proposta (OK)

Ideia-Força: CRAS / Armazém da Família.

Detalhamento: Construção e implantação de espaço compartilhado.

Justificativa: A exemplo dos existentes: Autódromo e Uberaba. Facilitar Acesso.

Estratégias:
o
Parceria no âmbito municipal, estadual e federal;
o
Emendas parlamentares;
o
Empréstimos a fundo perdido;
o
BNDES.

educação

o
Planejamento junto a COHAB, FAS e Urbanismo e Financiamento com Governo
Federal para relocação das famílias para áreas regularizadas e fora das áreas de risco.

1º Proposta (OK)

Ideia-Força: Potencialização do Parque Peladeiro.

Detalhamento: Infraestrutura (Esporte e Lazer/Cultura/Meio Ambiente).

Justificativa: Disponibilizar área estruturada. Ex: Auditório, pista de caminhada, quadra coberta, praça alimentação, espaço cultura, banheiros e paisagismo.

Estratégias:
o
Recursos do município;
o
Recursos do Governo Japonês (JAICA);
o
Emendas parlamentares;
o
Empréstimos a fundo perdido.

3º Proposta (OK)

Ideia Força: Escola Estadual Uberaba

Detalhamento: Construção e implantação de Escola Estadual no Uberaba. Ex:
Alfredo Parodi e Anibal Kuri.

Justificativa: Equipar o bairro Uberaba como os demais bairros.

Estratégias:
o
Recursos municipais e parcerias com governo do Estado.

mobilidade

1º Proposta (T)

Ideia-Força: Regularização Fundiária.

Detalhamento: Necessidade de relocação das famílias das áreas de risco
e regulamentação das áreas de invasão.

Justificativa: Tirar as famílias das áreas de risco e áreas não regularizadas,
devido ao alto índice de ocupação irregular junto aos rios e córregos e grandes
áreas de invasão na Regional.

Estratégias:

lazer e meio
ambiente

Grupo 2:

assistência
social

saúde

regularização
fundiária

Grupo 1:

4º Proposta (T)

Ideia Força: Terminal Uberaba.

Detalhamento: Construção e Implantação do Terminal Uberaba.

Justificativa: Integração com a Região Metropolitana; Integração com os terminais Boqueirão e Centenário; Crescimento Populacional.

Estratégias
o
Parceria no âmbito municipal (URBS, SETRAN), estadual (COMEC) e federal;
o
Emendas parlamentares;
o
Empréstimos a fundo perdido.
o
BNDES

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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Grupo 4:

1º Proposta (T)

Ideia-Força: Terminal Uberaba.

Detalhamento: Encontrar uma área estratégica para construção de um terminal e consequente melhoria do sistema viário.

Justificativa: Bairro adensado, com falta de transporte coletivo. Possibilidade de geração de áreas de comércio e serviços: melhoria da qualidade de vida.

Estratégias:

1º Proposta

Ideia-Força: Conexão Uberaba.

Detalhamento: Ampliar a conexão da população com os serviços da Prefeitura, com a Região Metropolitana e com outros bairros de Curitiba.

Justificativa: Integrar o bairro Uberaba com a região metropolitana e outros
bairros de Curitiba, facilitando o deslocamento da população e o acesso aos serviços.

Estratégias:

2º Proposta (T)

Ideia-Força: Vila Auto-Sustentável.

Detalhamento: Revitalização do Bolsão Audi-União, com estrutura para
equipamentos públicos, transporte público e de qualidade, espaços de esporte,
lazer e cultura. Cooperativas, implementação de comércios e serviços.

Justificativa: Área muito adensada, com baixo poder aquisitivo. Falta de
equipamentos públicos e serviços.

Estratégias:
o
o
o
o

Recursos Públicos municipais;
Recursos Federais e privados;
Projeto Intersetorial;
Valorização dos potenciais de meio ambiente da região.

PD

3º Proposta

Ideia Força: Cajuru como Referência em Saúde da Família.

Detalhamento: Centros especialidades para atendimento aos diversos atores da família: mulher, criança, idosos, homem, jovem.

Justificativa: Área adensada, com estruturas sucateadas de infraestrutura
precária.

Estratégias:
o
o
o
o
SIL.

Unidades de Saúde Básicas;
Centros especializados estratégicos;
Recursos Federais;
Centros de Pesquisa com parceria com a Regional Cajuru. Ex: UFPR, PUC, UNIBRA-

4º Proposta (OK)

Ideia Força: Novos Parques.

Detalhamento: Parques como o parque Japonês, com áreas de lazer e cultura. Implantação de ciclovias interligadas com o Peladeiro e o Parque Linear.

Justificativa: o Cajuru possui poucas áreas verdes e precárias áreas de
Lazer e Cultura.

Estratégias:
o
o
o
o

Melhoria das áreas verdes com estrutura viárias - ciclovias;
Buscar recursos públicos;
Parcerias com empresas privadas;
Projeto inter setorial.
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saúde

Aquisição de terreno em local estratégico;
Recursos Públicos (Municipal);
Recursos Federais e Internacionais;
Incremento das ações comerciais e serviços.

emprego e
renda

o
o
o
o

mobilidade e
serviços básicos

Grupo 3:

meio ambiente

lazer e meio
ambiente

saúde

sustentabilidade mobilidade

Propostas para a Regional Cajuru: 1ª Etapa

PD

o
Construção terminal Uberaba na convergência da Salgado Filho e da Avenida das
Torres;
o
Construção de 1 CRAS próximo da Unidade de Saúde Salgado Filho;
o
Construção de espaço para cultura e lazer na faixa entre Av. Torres e Canal Belém;
o
Transporte VLT – desde a Rodoferroviária até São José dos Pinhais, utilizando linha
férrea excedente.

PD

2º Proposta

Ideia-Força: Mais emprego e renda.

Detalhamento: Criar mais emprego e estimular a geração de renda objetivando fixar a população moradora e vizinhanças da região, estimulando o comércio
local, com o aproveitamento da mão de obra.

Justificativa: A inexistência de um pólo gerador de emprego e renda para o
desenvolvimento da região.

Estratégias:
o
Construção de um shopping popular ao lado do terminal Uberaba (complementação
à proposta anterior).

3º Proposta (OK)

Ideia Força: Projeto Mais Saúde.

Detalhamento: Ampliar o acesso à Saúde para a população da Regional.

Justificativa: Adequar a demanda atual e futura dentro da Regional.

Estratégias:
o
o
o
o

Construção de 05 unidades básicas na Regional;
Construção de 01 CAPS Infantil;
Construção de 01 CAPS TM (Transtorno Mental);
Utilizar recursos das três esferas governamentais.

4º Proposta (T)

Ideia Força: Viva Rios.

Detalhamento: Replicar aos rios Belém, Atuba e Iguaçu as ações do Viva Barigui que visam a revitalização desses cursos d’água.

Justificativa: A Regional Cajuru está cercada por três grandes rios que apresentam-se gravemente degradados, impactando negativamente na qualidade de
vida da população.

Estratégias:

o
Promover a revitalização dos rios, mediante regularização fundiária e realocação,
implantar infraestrutura de saneamento (drenagem, abastecimento de água, gestão de resíduos e coleta/tratamento de esgoto), bem como promover a construção parques lineares, a
arborização e ações de educação ambiental, fiscalização e monitoramento.
o
Recursos: Agências Internacionais de Desenvolvimento.

Levantamento Síntese

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Propostas para a Regional Cajuru: 2ª Etapa

com a região metropolitana e com outros bairros de Curitiba e estimular o comércio local,
com ao aproveitamento da mão de obra local.


Justificativa: Integrar o bairro Uberaba com a região metropolitana e outros
serviços de Curitiba, facilitando o deslocamento da população e o acesso aos
serviços; fomento do comércio; geração de renda e emprego; e melhoria da qualidade de vida da população.

Estratégias:

o
Construção do terminal Uberaba na convergência da Salgado Filho e Av. das Torres;
o
Construção de 01 CRAS próximo à Unidade de Saúde Salgado Filho;
o
Construção de espaço para cultura e lazer na faixa entre Av. das Torres e Canal
Belém.;
o
Transporte de Veículo Leve sobre Trilho: rodoferroviária até São José dos Pinhais,
utilizando linha férrea existente;
o
Construção de um Shopping Popular próximo ao terminal Uberaba;
o
Valorização dos potenciais do meio ambiente na região.

2º Proposta (OK)

Ideia-Força: Projeto Cajuru Mais Saúde – Qualidade e Referência em Saúde da Família.

Detalhamento: Ampliar o acesso à saúde para a população da Regional Cajuru.

Justificativa: Área adensada com necessidade de adequar a demanda atual e futura.

Estratégias:
o
o
o
o
o
o

Construção de 5 Unidades de Saúde;
Construção de 1 CAPS infantil;
Construção de 1 CAPS TM (transtorno mental);
Melhorias e adaptações das estruturas já existentes;
Ampliação dos Centros de Especialidades;
Recursos das três esferas governamentais (Município, Estado e Federação).

3º Proposta (T)

Ideia Força: Revitalização de Bacias.

Detalhamento: Replicar e adequar as ações do Viva Barigui às bacias do Atuba,
Belém e Iguaçu, que abrangem a Regional Cajuru.


Justificativa: A degradação dos rios e ocupação desordenada das bacias
impacta negativamente na qualidade de vida da população em diversos aspectos.

Estratégias:
o
Captar recursos com Agências Internacionais de Desenvolvimento e parcerias
público-privadas (Ex: Parques Peladeiro e Imigração);
o
Regularização Fundiária/Realocação;
o
Saneamento (Drenagem, Resíduos, Abastecimento, Água e Infraestrutura para
Esgoto);
o
Áreas Verdes (Parque Lineares e outros);
o
Educação Ambiental;
o
Fiscalização, licenciamento e monitoramento.

1º Proposta (T)

Ideia-Força: Regularização Fundiária.

Detalhamento: Destinação de áreas para equipamentos sociais e públicos
para atendimento da demanda da população relocada.

Justificativa: Tirar as famílias das áreas de risco e áreas não regularizadas,
devido ao alto índice de ocupação irregular junto aos rios e córregos e grande áreas
de invasão na Regional.

Estratégias:
o
Planejamento junto a COHAB, FAS e Urbanismo e Financiamento com Governo Federal para relocação das famílias em áreas regularizadas e fora das áreas de
risco.

mobilidade

Ideia-Força: Conexão Uberaba.
Detalhamento: Ampliar a conexão da população com os serviços da prefeitura,

Grupo 2:

regularização
fundiária




PD

2º Proposta (T)

Ideia-Força: Terminal Uberaba/Sistema Viário.

Detalhamento: Construção e Implantação do terminal Uberaba e revitalização
do Sistema Viário para os diferentes modais de transporte: carros, transporte coletivo, pedestres e ciclistas.

Justificativa: Integração com a Região Metropolitana e com os terminais do
Boqueirão e do Centenário; fomento do Comércio Local; e melhoria da Qualidade de
Vida.

Estratégias:
o
Parcerias do âmbito municipal, estadual e federal;
o
Emendas Parlamentares;
o
Empréstimos a fundo perdido;
o
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

meio
ambiente

meio ambiente

saúde

mobilidade e acesso
a serviços básicos

1º Proposta

PD

3º Proposta

Ideia Força: Revitalização das Bacias que cortam os bairros Regional.

Detalhamento: Mapear principais problemas como assoreamento e ocupações irregulares em beiras de rio.

Justificativa: A falta de manutenção e de projetos de manejo dos rios que
compõem as bacias que cortam a Regional e seus bairros propiciam condições de
alagamentos, enchentes e riscos à saúde.

Estratégias:
o
Elaboração de projetos de intervenção, levantamento de custos de execução, busca
de recursos junto a mecanismos federais e internacionais. Estudo de novas tecnologias.

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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Propostas para a Regional Cajuru: 3ª Etapa
Em decorrência da semelhança de algumas ideias-força propostas na 2ª Etapa do levantamento, estas foram agrupadas, resultando em quatro propostas: “Conexão Uberaba”, que engloba também o que foi sugerido na ideia-força “Terminal
Uberaba/Sistema Viário”; “Regularização Fundiária”; “Projeto Cajuru Mais Saúde”; e
“Revitalização de Bacias”, que condensa as duas propostas com temas semelhantes.
Logo, para esta etapa, foi solicitado que cada participante votasse em uma
das três propostas, identificando aquela que considerasse mais importante e prioritária para a Regional Cajuru.
Com o maior percentual de votos, a proposta eleita como prioridade 1 para a
regional foi “Conexão Uberaba” (14 votos; 39%), seguida pela proposta de “Regularização Fundiária” (12 votos; 33%) e pela proposta de “Projeto Cajuru Mais Saúde” (10
votos; 28%).
A proposta de “Revitalização das Bacias” não obteve nenhum voto nessa etapa. Entretanto, a Regional fez a ressalva de que as outras propostas foram mais votadas devido à emergência dos problemas a que estão relacionadas, atuando estas de
forma paleativa. A proposta de Revitalização de Bacias atuaria de forma preventiva,
no entanto, devido ao custo elevado para implantação e a demora em apresentar
resultados, nunca é vista como prioridade para a gestão municipal.

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

Imagens das oficinas realizadas na Regional Cajuru
Fonte: IPPUC - Setor de Monitoração
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Levantamento Técnico x Perceptivo

A caracterização da Regional Cajuru como sendo uma regional bastante jovem e violenta procede quando analisados a pirâmides etária e o número de homicídios. A população entre 15 e 24 anos correspondia, em 2010, a 17,2% do total da
população da regional, o quarto maior percentual entre as regionais de Curitiba. Em
números absolutos, o montante de 37.047 jovens só perde para as regionais Portão
e Boa Vista, as mais populosas do município. A respeito da violência, em 2012 a
Regional Cajuru foi a segunda com maior registros de homicídios dolosos, perdendo
apenas para a CIC.
Também a percepção da desigualdade econômica e social existente entre os
bairros da Regional pode ser facilmente comprovada através dos gráficos e do mapa
do rendimento. A renda média domiciliar do bairro Jardim das Américas chega a ser
duas vezes e meia maior que a constatada no bairro Cajuru. Ainda, 86% dos domicílios em condições de extrema pobreza da Regional estão localizados nos bairros Cajuru e Uberaba. É importante lembrar que são esses também os bairros com o maior
número de homicídios, concentrando quase 95% das ocorrências da Regional.
Outra informação validada através da contraposição das informações diz
respeito às famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou residentes em ocupações irregulares. Quando sobrepostos os mapas perceptivo e técnico, é possível
verificar que essas informações coincidem. A área delimitada pela ferrovia e os rios
Iguaçu e Atuba é ao mesmo tempo a que possui o menor rendimento médio, a maior
concentração populacional e onde está localizada grande parte das ocupações irregulares.
No entanto, não foi possível verificar a falta de equipamentos neste limite. O
diagnóstico técnico traz apenas o número de estabelecimentos e a localização, mas
faz-se necessário o levantamento da demanda existente, visto que há uma grande concentração de famílias em situação de vulnerabilidade social, usuárias destes
equipamentos.
Já no que diz respeito à Regional como um todo, foi possível a averiguação
de que os equipamentos culturais públicos estão divididos em bibliotecas, faróis do
saber, casas de leitura e um museu, não havendo nenhum espaço específico para
espetáculos teatrais ou cinema. Também procede a informação de que a Regional
carece de um hospital público, visto que atualmente só há a disponibilidade de unidades de saúde (U.S) e unidades de pronto atendimento (U.P.A).

A aflição da Regional quanto à escassez de áreas verdes pode ser facilmente justificada quando analisados os gráficos de proporção de áreas verdes por habitante e de
contribuição da Regional no montante do município. Dentre todas as regionais, a Regional
Cajuru é a que possui os piores indicadores. Entretanto, em decorrência da existência de
equipamentos de grande porte (dois parques e um bosque), esse efetivo aumenta quando
analisado o quantitativo de áreas verdes públicas.
Uma informação que não pôde ser validada quando contrapostos os dois levantamentos foi quanto à percepção de que os bairros Cajuru e Uberaba sejam os mais desprovidos de equipamentos relacionados ao meio ambiente. Os dois bairros abrigam os dois
parques da Regional e contém o maior número de praças: 18 praças cada um. Entretanto,
a existência de equipamentos não garante que estes estejam providos de cobertura vegetal, o que pode influenciar na percepção desses espaços. O bairro Cajuru, por exemplo,
abriga 35 equipamentos e possui a menor proporção de áreas verdes públicas por habitante: 0,42 m²/hab.
Outra justificativa plausível é que, conforme relatado, muitos equipamentos de lazer da Regional são utilizados para fins diferentes dos previstos. Uma contribuição interessante por parte do levantamento perceptivo foi a identificação de quais equipamentos
encontram-se subutilizados e alguns dos possíveis motivos que levam ao subuso.

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

mobilidade

socioeconômico

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

ambiental

Considerações acerca das três dimensões

Se contraposta a percepção dos limites geográficos da Regional como barreiras
físicas ao deslocamento com o mapa do sistema viário, é possível afirmar que a informação procede. Poucas são as travessias que cruzam esses limites, o que dificulta a ligação
entre ambos os lados. Ainda, se analisadas as imagens de satélite, é possível concluir que
muitos dos transpasses sobre a linha férrea foram efetuados de forma vernacular, fora do
padrão utilizado pelo município.
Apesar do levantamento técnico trazer a informação de que 95% da população da
Regional reside a até 250 metros de uma linha de ônibus, o mapa do transporte público
comprova a percepção de que os habitantes da área compreendida entre a ferrovia e os
rios Iguaçu e Atuba são atendido somente por linhas alimentadoras.
Outra sensação de fácil comprovação é quanto à escassez de infraestrutura cicloviária. Segundo o mapa de ciclovias oficiais do município, apenas a Avenida Presidente
Afonso Camargo e um trecho da Linha Verde estão providas desta infraestrutura. Ainda
com base nesse mapa, é possível verificar a inexistência de paraciclos na Regional.
Com relação à acessibilidade, faz-se aqui a mesma observação feita para a Regional Boqueirão. A falta de calçamento nas vias, bem como o estado de conservação
dos passeios, muito provavelmente esteja relacionada à quantidade predominante de vias
executadas em pavimentação alternativa (64%), visto que a legislação delega ao proprietário a responsabilidade pela construção e manutenção dos passeios em vias dotadas de
pavimentação definitiva.
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