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REGIONAL PINHEIRINHO

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 Pinheirinho
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 Pinheirinho
Fonte: Administração Regional do Pinheirinho, IPPUC - Setor de Monitoração
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REGIONAL PINHEIRINHO

Caracterização Territorial

LEVANTAMENTO TÉCNICO

A Regional Pinheirinho localiza-se ao sul da cidade, fazendo divisa
com os municípios da Região Metropolitana: Fazenda Rio Grande e Araucária.
A área total da Regional é de 5.659,3 hectares, o correspondente
a 13,02% do território de Curitiba.

A Regional Pinheirinho é composta por cinco bairros: Campo de
Santana, Tatuquara, Pinheirinho, Caximba e Capão Raso. Campo de Santana é o maior bairro da regional com 2.157,94 hectares, correspondendo
a 38% da extensão territorial total da Regional.

mapa da divisão territorial das regionais de curitiba

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

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

O Pinheirinho caracterizou-se no início do século XlX como região de passagem e de
pouso de viajantes e tropeiros que transitavam pelas estradas cortando os campos
de Curitiba, na sua região sul. Nessa época a região era conhecida como Capão do
Alto. Esses caminhos contribuíram para o início do desenvolvimento do bairro, com a
instalação em suas imediações, de armazéns, hotéis e restaurantes. O bairro teve sua
origem relacionada à formação da Fazenda Pinheirinho, que se constituía como grande extensão de terra, resultante da concentração de propriedades dos pioneiros da região. A medição e divisão da Fazenda datam do início da década de 1870. A origem do
nome resultou dos inúmeros pinheiros existentes na região, que estavam agrupados
na entrada da Fazenda, e no alinhamento das divisas demarcando os terrenos. Entre
os pontos de referência formados na região estava o Quartel do Pinheirinho, que se
tornou a sede das antigas instalações da Quinta Região Militar, ocupando a área que
antes era usada como treinamento de tropas e invernada de animais. Na década de
1950, as estradas locais por onde transitavam os carroções, conduzindo lenha e produtos agrícolas para o Centro de Curitiba, foram substituídas pela abertura da BR 116,
que se caracterizou como marco de desenvolvimento e de crescimento de toda a região.

capão raso

A história inicial da região sul de Curitiba está ligada à passagem de tropeiros em
meados dos anos 1700. Nas proximidades das antigas povoações de Umbará e
Tatuquara, por volta da segunda metade do século XlX, extensas fazendas pertencentes à família Santana marcavam a paisagem da região com uma diferente feição de sua vizinhança próxima. A localidade ficou conhecida como Campos dos
Santana, que mais tarde viria a inspirar o decreto nº 774/1975 para a denominação de um dos bairros de Curitiba. O antigo Campo de Santana estava inserido no
contexto de vida social da Paróquia de São Pedro em Umbará, juntamente com os
demais núcleos de ocupação surgidos em suas vizinhanças. Por décadas a região
constituiu-se como um povoado de pequenas proporções em relação ao seu entorno. Porém, no início dos anos 2000, o núcleo local, convivendo com hábitos rurais,
enfrentou os impactos do adensamento populacional em sua porção oeste, que no
decorrer dos anos marcou a paisagem com uma nova composição de ocupação.

No início do século XlX o antigo bairro constava dos registros históricos como “Campos de Capão Raso”. Esse nome tem origem nos aspectos naturais de um tipo de
vegetação composta por matas de pequeno porte agrupadas entre áreas de campos, que viriam inspirar o futuro nome do bairro. Na década de 1880 chegaram
na região imigrantes italianos, estando entre eles a família Gasparin que se estabeleceu com a fabricação de barricas e participou na construção de estradas, deixando sua contribuição na história do bairro. A família, que era numerosa, trabalhou na construção da Estrada de São José. Essa estrada que levava a São José
era de macadame até a porta dos Gasparin, razão pela qual a região onde se originou o Capão Raso era conhecida como o “Fim do Macadame”. Na década de
1950, as extensas fazendas pertencentes às famílias pioneiras começaram a ser
loteadas. Na malha da infraestrutura viária existente destacou-se na época a melhoria no prolongamento da Avenida República Argentina. Um importante marco da
região era o velho caminho de passagem dos tropeiros que atravessava o antigo
bairro, deixando seus costumes, hoje conhecido como Avenida Winston Churchill.

caximba

campo de
santana

Caracterização Histórica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

O bairro Caximba, localizado no extremo sul de Curitiba, é atingido pelo confronto entre as várzeas do rio Iguaçu e do seu emissário rio Barigui, na divisa com os municípios
de Araucária e Fazenda Rio Grande. Essa característica física proporcionou atividades
primárias de extração de areia e indústrias oleiras para atender as demandas da cidade. A história inicial da região sul de Curitiba associa-se à passagem de tropeiros em
meados do século XVlll. No século XlX, em 1854, constavam registros de alguns sítios
na antiga localidade do Caximba, porém, predominavam áreas desocupadas. Nas primeiras décadas do século XX os poucos referenciais existentes eram a antiga Estrada
do Tietê (atual Rua Delegado Bruno de Almeida) que fazia ligação com o então município de São José dos Pinhais e outros acessos viários de menor porte, que ligavam
com o município de Araucária. A reduzida ocupação da região nas décadas seguintes
limitou-se às proximidades dessas estradas. Durante mais de vinte anos, nesse bairro funcionou o aterro municipal, sendo cerca de 2 mil toneladas de lixo despejadas
todos os dias no local. Em outubro de 2010, essas atividades foram encerradas. A
região também é muito conhecida pela produção de tijolos e extração de areia. Grande parte dessas matérias-primas da construção civil de Curitiba é produzida no local.

Escola Municipal Prof. Antônio Pietruza, primeira escola de período integral - Bairro Tatuquara, 1987

tatuquara

Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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Em 1786 o Tatuquara já constava na composição da primeira Companhia de Milícia da Freguezia de Curitiba e cujo contingente populacional compunha os censos
no século XVlll, período de 1786 a 1798. Nessa época também eram citados em
atas da Câmara Municipal, registros de nomeações de representantes do antigo
Tatuquara, para a realização de obras de infraestrutura na região. O Tatuquara era
utilizado como ponto de passagem para o trânsito de boiadas, servindo de atalho
que ligava o Umbará ao Campo Comprido. Nas proximidades desses caminhos estabeleceram-se inicialmente os caboclos, mestiços brasileiros que figuravam como
pioneiros da região. A partir da segunda metade do século XIX, com a vinda dos
imigrantes, deu-se início à prática de atividades voltadas para o abastecimento do
centro urbano de Curitiba. Por muitos anos o Tatuquara manteve-se predominantemente rural em suas atividades econômicas. Conforme registros históricos, a antiga paisagem da região caracterizava-se pela beleza sertaneja, com a presença
de tatus, cotias, nhambus, gralha azul e sítios representantes de outros tempos.

REGIONAL PINHEIRINHO

Caracterização Demográfica
População E DENSIDADE DEMOGRÁFICA

LEVANTAMENTO TÉCNICO

DENSIDADE DEMOGRÁFICA por setorES censitárioS - regional PINHEIRINHO - 2010

A Regional Pinheirinho tem uma população de 168.425 habitantes, correspondendo a 9,61% do total do Município. No período de 2000
a 2010 apresentou crescimento de 29,34%, acima ao crescimento apresentado pelo município no mesmo período, que foi de 10,37%.
População por regional (habitantes) - 2010

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

O bairro Campo de Santana apresentou um crescimento populacional de 263,42% no período de 2000 a 2010, enquanto que no mesmo período os bairros Caximba e Pinheirinho cresceram apenas 1,90% e
1,43%, respectivamente.
A densidade populacional da regional é de 29,76 hab/ha (habitantes por hectare), bem abaixo da densidade da cidade que é 40,30 hab/
ha. Enquanto o bairro Caximba apresenta baixa densidade (3,07 hab/ha),
o bairro Capão Raso apresenta uma densidade de 71,42 hab/ha.

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

2010

Densidade
(habit./ha.)

7.335

26.657

12,35

263,42%

Capão Raso

34.376

36.065

71,42

4,91%

Caximba

2.475

2.522

3,07

1,90%

Pinheirinho

49.689

50.401

47,94

1,43%

Tatuquara

36.339

52.780

46,98

45,24%

Regional Pinheirinho

130.214

168.425

29,76

29,34%

Bairros
Campo de Santana

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 Pinheirinho apresenta uma base
mais alargada que as demais regionais, indicando um percentual maior
de crianças e jovens (52,58%). Porém, verifica-se um estreitamento nas
faixas etárias abaixo de 10 anos.
Essa população mais jovem é composta por 42.087 crianças (0 a
14 anos) e 46.469 jovens (entre 15 a 29 anos).
A população idosa (acima de 60 anos) é de 12.378 habitantes e
representa 7,3% da população total da regional.

pirâmide etária da regional PINHEIRINHO - 2010

LEVANTAMENTO TÉCNICO

representatividade das faixas etárias - regional PINHEIRINHO 2000 E 2010
A população da Regional em 2010,
por faixa etária, estava assim distribuída:
0 a 4 anos - 7,7 % da população;
5 a 14 anos - 17,3 % da população;
15 a 24 anos - 18,1 % da população;
25 a 59 anos - 49,6 % da população;
60 anos e mais - 7,3% da população;
Fonte: IBGE - Censo 2000 e 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração

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

Fonte: IBGE - Censo 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração

POPULAÇÃO, POR COR OU RAÇA - regional PINHEIRINHO - 2010

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

Fonte: IBGE - Censo 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração
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REGIONAL PINHEIRINHO

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Educação

população alfabetizada

Taxa de atendimento

A população alfabetizada e também por gênero com cinco ou mais
anos na Regional Pinheirinho é inferior ao encontrado em Curitiba.
Somente o Capão Raso apresentou melhor cenário que o município, enquanto o Caximba apresentou a pior condição da regional.
Curitiba tem como sútil tendência um maior percentual de homens
alfabetizados em relação às mulheres. Esta tendência também foi observada na Regional Pinheirinho e nos bairros que a compõem.

creches e pré-escola
A Regional Pinheirinho tem uma população entre 0 e 5 anos de
15.522 crianças. Dessas, 5.302 crianças, que correspondem a 34,16%,
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 PINHEIRINHO - 2012
BAIRROS

CONVENIADAS

CMEI

EM

TOTAL

Campo de Santana

0

675

223

898

Capão Raso

102

309

26

437

Caximba

0

130

41

171

Pinheirinho

251

934

254

1439

Tatuquara

321

1540

496

2357

Regional Pinheirinho

674

3588

1.040

5302

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 PINHEIRINHO - 2012

Fonte: IBGE - Censo 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração

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

CMEI Erondy Silvério - Bairro Campo de Santana
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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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 14.020
crianças. Na Regional Pinheirinho, o Município atende 99,36% dessas
crianças em escolas públicas municipais.
O bairro com maior percentual de crianças em escola pública é o
Caximba, onde a taxa de atendimento chega a 209,8% da população de
crianças do bairro, os bairros Pinheirinho e Tatuquara também ultrapassam os 100%. Isso ocorre quando o atendimento é superior ao número
de crianças do bairro, extendendo o atendimento para o público residente
em outras localidades.
A população com idade de 11 e 14 anos, estudante dos anos finais
do Ensino Fundamental - 6º ano até a 8ª série (9º ano), somam 12.545 jovens, mas somente são atendidas em escolas estaduais e particulares.

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

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

Escola Municipal Piratini - Bairro Pinheirinho
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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unidades da educação por tipo - regional PINHEIRINHO - 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 Pinheirinho. Em 2009, 24 escolas atingiram ou superaram a meta
estabelecida (nota igual ou superior a 5,1) e em 2011, esse número caiu
para 19 escolas a atingirem a meta (nota igual ou superior a 5,5). Sete
escolas não atingiram a meta para 2011. Esse número era de apenas
uma escola em 2009.

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

ideb em escolas municipais - regional PINHEIRINHO 2009 e 2011
2009

2011

ESCOLA

BAIRRO

Escola Municipal Professora Jurandyr Baggio Möckell

Pinheirinho

4,7

4,8

Escola Municipal Governador Leonel de Moura Brizola

Tatuquara

5,1

5,1

Escola Municipal Osvaldo Arns

Tatuquara

5,2

5,2

Fonte: I SME / Departamento de Planejamento e Informações 2012

Escola Municipal Vereadora Laís Peretti

Pinheirinho

5,3

5,2

Elaboração: IPPUC- Setor de Monitoração

Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro

Tatuquara

5,2

5,3

Escola Municipal CEI Francisco Frischmann

Pinheirinho

5,4

5,4

Escola Municipal CEI Professor Antônio Pietruza

Tatuquara

5,4

5,4

Escola Municipal Professora Érica Plewka Mlynarczyk

Tatuquara

5,1

5,5

Escola Municipal Dona Pompília

Tatuquara

5,3

5,5

Escola Municipal Helena Kolody

Campo de Santana

5,4

5,5

Escola Municipal Santa Ana Mestra

Campo de Santana

5,5

5,5

Caximba

5,6

5,5

Campo de Santana

-

5,5

Escola Municipal Margarida Orso Dallagassa

Tatuquara

5,6

5,6

Escola Municipal Newton Borges dos Reis

Tatuquara

5,7

5,6

Escola Municipal Professor Leonel Moro

Pinheirinho

5,8

5,7

Escola Municipal CEI Jornalista Cláudio Abramo

Capão Raso

5,8

5,9

Escola Municipal Ivaiporã

Capão Raso

6,5

5,9

Campo de Santana

5,3

6,0

Escola Municipal Professora Maria Ienkot Zeglin

Tatuquara

5,5

6,0

Escola Municipal Piratini

Pinheirinho

5,8

6,1

Escola Municipal CEI José Lamartine Correa de
Oliveira Lyra

Pinheirinho

6,2

6,1

Escola Municipal Vila Zanon

Tatuquara

6

6

Escola Municipal Maringá

Pinheirinho

6,0

6,4

Escola Municipal São Mateus do Sul

Pinheirinho

6,0

6,8

Escola Municipal Umuarama

Capão Raso

6,8

6,8

Escola Municipal Professora Joana Raksa
Escola Municipal João Amazonas

Escola Municipal Rio Bonito

Fonte: I SME / Departamento de Planejamento e Informações 2012

Meta: 5,1 Meta 5,5

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 26 escolas municipais, cinco escolas apresentaram taxa superior ou igual a 5,0%.

taxa de reprovação em escolas municipais - 1º ao 5º ano Regional pinheirinho - 2012
Bairros

Taxa de
reprovação
(%)

Campo de Santana

5,18

Escola Municipal Margarida Orso Dallagassa

Tatuquara

5,78

Escola Municipal Newton Borges dos Reis

Tatuquara

7,64

Escola Municipal Professora Joana Raksa

Caximba

5,38

Pinheirinho

8,00

Nome da escola
Escola Municipal Helena Kolody

Escola Municipal Professora Jurandyr Baggio
Möckell

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

Elaboração: IPPUC- Setor de Monitoração

REGIONAL PINHEIRINHO

11

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Equipamentos: Saúde

unidades de saúde por tipo - regional PINHEIRINHO - 2013

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

US - CAPS
US Básica/
US - CAPS Unidade de
US Saúde
Especializada
Hospital
Saúde da
Álcool e
Pronto
da Família
em Saúde
Especializado
Família
Drogas Atendimento
Mental

Campo de
Santana

-

2

-

-

-

-

Capão
Raso

2

-

-

-

2

-

Caximba

-

1

-

-

-

-

Pinheirinho

2

2

1

1

-

1

Tatuquara

1

4

-

-

-

-

Total

5

9

1

1

2

1

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

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

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Equipamentos: Abastecimento e Ação Social

unidades do abastecimento por tipo - regional PINHEIRINHO - 2013

unidades da ação social por tipo - regional PINHEIRINHO - 2013

REGIONAL PINHEIRINHO
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Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Equipamentos: Cultura e Sociedade Civil Organizada
unidades da cultura por tipo - regional PINHEIRINHO - 2013
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Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Segurança

homicídios dolosos
A Regional Pinheirnho, ao contrário das demais regionais, não
apresentou decréscimo no número de homicídios dolosos registrados em
2012 em relação a 2010, mantendo-se estável.
Segundo dados de 2012, o bairro com maior ocorrência de homicídios dolosos é o Tatuquara, somando 48 ocorrências. Na sequência, o
Pinheirinho teve 28 casos, seguido pelo Capão Raso (11) e o Campo de
Santana (11).

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

número de ocorrências de homicídios dolosos
SEGUNDO O MÉTODO - regional PINHEIRINHO - 2012
BAIRROS
Campo de
Santana
Capão Raso
Caximba
Pinheirinho

Tatuquara

MÉTODO

TOTAL POR TOTAL POR
MÉTODO
BAIRRO

ARMA DE FOGO

7

FORÇA CORPORAL

1

OBJETO CORTANTE PENETRANTE

3

ARMA DE FOGO

12

FORÇA CORPORAL

2

ARMA DE FOGO

8

OBJETO CORTANTE PENETRANTE

1

ARMA DE FOGO

21

FORÇA CORPORAL

1

OBJETO CORTANTE PENETRANTE

6

ARMA DE FOGO

42

ENFORCAMENTO/
ESTRANGULAMENTO

1

FORÇA CORPORAL

1

OBJETO CONTUNDENTE

2

OBJETO CORTANTE PENETRANTE

2

TOTAL

11
14
9
28

48

110

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

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

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

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Segurança

homicídios dolosos

ACIDENTES FATAIS NO TRÂNSITO

No que diz respeito à faixa etária das vítimas, há uma concentração de adultos (25 a 59 anos), com 54% das ocorrências, seguida diretamente por jovens (15 a 24 anos), com 36% do total.

Em 2012, foram registrados 40 acidentes fatais no trânsito, correspondente a quase 16% do total registrado em Curitiba.
Os bairros Pinheirinho e Tatuquara foram os que registraram o
maior número de ocorrências, representando quase 60% do total de registros da regional.
As vítimas que trafegavam a pé corresponderam a 40% dos casos,
seguidas por aquelas que estavam de automóvel (28%) e de moto (25%).

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

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

Ocorrências de ACIDENTES FATAIS NO TRÂNSITO
por espécie - regional PINHEIRINHO - 2012

0a4
anos

5 a 14
anos

Campo de
Santana

0

0

5

6

0

0

BAIRROS

ESPÉCIE

TOTAL POR
ESPÉCIE

TOTAL POR
BAIRRO

Capão Raso

0

0

2

10

1

1

Campo de Santana

-

0

0

Caximba

0

1

2

3

2

1

A PÉ

3

Pinheirinho

0

1

9

17

1

0

Capão Raso

AUTOMÓVEL

3

Tatuquara

0

1

21

22

0

2

MOTO

1

TOTAL

0

3

40

59

4

4

Caximba

AUTOMÓVEL

2

PERCENTUAL

0%

3%

36%

54%

4%

4%

A PÉ

5

AUTOMÓVEL

2

BICICLETA

2

MOTO

3

Fonte: SMS; SESP, 2012

Pinheirinho

Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração

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

Tatuquara

Não Informado

A PÉ

5

AUTOMÓVEL

1

BICICLETA

1

MOTO

4

A PÉ

3

AUTOMÓVEL

3

MOTO

2

TOTAL

7
2
12

11

8
40

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

Ocorrências de ACIDENTES FATAIS NO TRÂNSITO
por espécie - regional PINHEIRINHO - 2012

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

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

Segurança

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

equipamentos urbanos relacionados à SEGURANÇA
regional PINHEIRINHO - 2013

REGIONAL PINHEIRINHO
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Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Ocupações Irregulares

A Regional Pinheirinho tem 52 áreas de ocupação irregular, sendo que
o Tatuquara é o bairro que possui a maior quantidade de invasões: 18 no total.
Na sequência, o Pinheirinho possui 15 ocupações, seguido pelos bairros Capão
Raso (9), Campo de Santana (5) e Caximba (4).
BAIRRO

CAMPO DE
SANTANA

NOME

CATEGORIA

Assentamento Sem Regularização

DA ORDEM (Beira Rio)

Assentamento Em Regularização

OLINDA II

Loteamento Clandestino Em Regularização

PALMEIRAS 10

Assentamento Em Regularização

CALIFÓRNIA II (V. Jamaica)

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

PALMEIRAS 8

Assentamento Em Regularização

PALMEIRAS 7

Assentamento Em Regularização

RURBANA

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

PALMEIRAS 6

Assentamento Em Regularização
Assentamento Em Regularização

IRINEU MANOEL FRANÇA

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

PALMEIRAS 5
PALMEIRAS 4

Assentamento Em Regularização

PARQUE INDUSTRIAL I

Assentamento Em Regularização

PALMEIRAS 2

Assentamento Em Regularização

PARQUE INDUSTRIAL II

Assentamento Em Regularização

PALMEIRAS 9

Assentamento Em Regularização

PARQUE INDUSTRIAL III

Assentamento Em Regularização

PARANÁ II

Assentamento Sem Regularização

IPIRANGA

Assentamento Sem Regularização

PARANÁ I

Assentamento Sem Regularização

ARAÇA II

Assentamento Sem Regularização

ARAÇA I

Assentamento Sem Regularização

PARQUE INDUSTRIAL IV

Assentamento Sem Regularização

CAPÃO RASO

NOME

CATEGORIA

DOM BOSCO II

CAPÃO RASO PARQUE INDUSTRIAL (Antiga
/PINHEIRINHO
Vila Pinheiros)

Assentamento Sem Regularização

JULIANA

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

CRUZ

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

DANTAS

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

GRAMADOS (V. Acordes)

Assentamento Em Regularização

PIRATINI

Assentamento Em Regularização

PLUMA I

Assentamento Em Regularização

DR. ULISSES GUIMARÃESINDEPENDÊNCIA II (Piratini)

Assentamento Em Regularização

SAQUAREMA

Assentamento Sem Regularização

PLUMA III

Assentamento Sem Regularização

LAGES

Assentamento Sem Regularização

PINHEIRINHO
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INDEPENDÊNCIA II

Assentamento Sem Regularização

NOVA INDEPENDÊNCIA

Assentamento Sem Regularização

INDEPENDÊNCIA

Assentamento Sem Regularização

SÃO FRANCISCO II

Assentamento Sem Regularização

NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS

Assentamento Sem Regularização

SÃO CARLOS

Assentamento Sem Regularização

CONCÓRDIA

Assentamento Sem Regularização

SAN MARCO (Jardim Piratini)

Assentamento Sem Regularização

REGIONAL PINHEIRINHO

TATUQUARA

PALMEIRAS 3

Assentamento Em Regularização

TERRA SANTA

Assentamento Em Regularização

BELA VISTA DA ORDEM

Assentamento Em Regularização

GRALHA AZUL (JARDIM
ESPLANADA)

Assentamento Em Regularização

SANTA LUZIA

Assentamento Sem Regularização

POMPÉIA

Assentamento Sem Regularização

Assentamento Sem Regularização

PRIMEIRO DE SETEMBRO

CAXIMBA

BAIRRO

TATUQUARA

Assentamento Sem Regularização

LUDOVICA

Loteamento Clandestino Em Regularização

RAUL ZANON

Loteamento Clandestino Sem Regularização

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

Dimensão Socioeconômica
Ocupações Irregulares

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Habitação: Domicílios e Produção Habitacional

ocupações irregulares - regional PINHEIRINHO
Com 51.789 domicílios, a Regional Pinheirinho representa pouco mais de 9% do total de moradias da cidade. O Pinheirinho é o bairro
que tem a maior quantidade, 15.561, em seguida vem o Tatuquara, com
15.451 domicílios, o Capão Raso, com 12.152, e o Campo de Santana,
com 7.905; o Caximba possui apenas 720 domicílios.

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

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

Entre 2008 e 2012 foi liberada a construção de 16.333 novas unidades residenciais, sendo que a maioria são do tipo apartamento - 9.879.
No mesmo período foi liberada a construção de 6.454 casas.
O bairro que mais recebeu casas foi o Campo de Santana, 2.338
unidades, e o bairro que mais recebeu unidades do tipo apartamento foi
o Pinheirinho, com 4.041 unidades.
No período entre 2000 e 2012, os imóveis para fins residenciais
corresponderam a 91,8% da produção.

UNIDADES RESIDENCIAIS LIBERADAS POR TIPO
REGIONAL PINHEIRINHO - 2008 A 2012

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

REGIONAL PINHEIRINHO
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Estabelecimentos Econômicos

Conforme dados de 2011, a Regional Pinheirinho possui 10.275
estabelecimentos formais exercendo atividades econômicas. Essa quantidade corresponde a 5,39% do total de Curitiba.

Estabelecimentos Econômicos por Administração
Regional - 2011

Na tabela a seguir, observamos que os bairros Capão Raso e Pinheirinho concentram juntos 70% do total dos estabelecimentos da Regional e a participação dos bairros Caximba e Campo de Santana é de
apenas 8,33%, apresentando menos de um estabelecimento por hectare.

Estabelecimentos Econômicos
Regional PINHEIRINHO - 2011
Bairro

Setores Econômicos
Indústria Comércio Serviços

Outros

Total

Caximba

27

19

12

0

58

Campo de Santana

228

369

198

3

798

Tatuquara

329

1.417

445

1

2.192

Capão Raso

554

1.612

1.157

22

3.345

Pinheirinho

643

1.965

1.252

22

3.882

Total

1.781

5.382

3.064

48

10.275

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

Total de estabelecimentos econômicos por Bairro REGIONAL PINHEIRINHO - 2011

dez/2011.

As atividades econômicas foram separadas em três setores: comércio, serviço e indústria. O setor comercial tem participação preponderante de 52,38% em relação ao total de estabelecimentos da Regional.
Distribuição dos Setores Econômicos - Regional
PINHEIRINHO - 2011
Fonte: SMF / Cadastro de Liberação de Alvarás - 2011
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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Fonte: SMF / Cadastro de Liberação de Alvarás - 2011

Avenida Brasília - Bairro Capão Raso

Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração

Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Rendimento

rendimento médio
Em 2010, o rendimento médio nos domicílios particulares permanentes na Regional Pinheirinho era de R$ 2.168,46, 42,5% 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 PINHEIRINHO - 2010

Rendimento médio dos domicílios particulares
permanentes - aDMINISTRAÇÕES regionais - 2010

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

A análise dos dados por bairro mostra que os bairros Caximba,
Tatuquara e Campo de Santana apresentaram os menores rendimentos
médios dos domicílios na regional (também são os menores da cidade),
e no outro extremo temos o bairro Capão Raso com o maior rendimento
(cerca de 35% acima do rendimento médio da regional).

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

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

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

REGIONAL PINHEIRINHO

21

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Rendimento

classe de renda

RENDIMENTO MÉDIO

Comparando com a distribuição das classes de renda de Curitiba,
a Regional apresenta predominância das classes com menor poder aquisitivo. No gráfico a seguir observa-se maior concentração (cerca de 92%)
nas classes de renda de até 3 salários mínimos.

A Regional Pinheirinho e seus bairros apresentam rendimento médio inferior à média municipal, seja por pessoa ou por gênero em idade
ativa (com 10 anos ou mais).
O Capão Raso obteve o maior rendimento, enquanto o Caximba o
pior.
Cabe salientar que há uma tendencia tanto no município, como na
Regional Pinheirinho, de um menor rendimento das mulheres em relação
aos homens.

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

Rendimento MÉDIO DAS PESSOAS EM IDADE ATIVA (10 ANOS OU
MAIS), POR GÊNERO, dos bairros, da regional PINHEIRINHO 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 PINHEIRINHO 2010

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

Rendimento MÉDIO DOMICILIAR E DOMICILIAR PER CAPITA dos
bairros, da regional PINHEIRINHO E CURITIBA - 2010

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

REGIONAL PINHEIRINHO

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 - Dados do Universo
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Rendimento: Extrema Pobreza

extrema pobreza

extrema pobreza

Este indicador está relacionado aos domicílios particulares permanentes com rendimento nominal mensal domiciliar per capita de até R$
70,00 (setenta reais).
Os dados foram levantados pelo Censo 2010, realizado pelo IBGE,
e foram considerados também outras variáveis para enquadramento em
condições de extrema pobreza, tais como: sem banheiro de uso exclusivo;
ou sem ligação com rede geral de esgoto ou pluvial e sem fossa séptica; ou em área urbana sem ligação à rede geral de distribuição de água;
ou sem energia elétrica; ou com pelo menos um morador de 15 anos ou
mais de idade analfabeto; ou com pelo menos três moradores de até 14
anos de idade; ou pelo menos um morador de 65 anos ou mais de idade.
Também foram incluídos os domicílios e moradores em domicílios
com rendimento mensal domiciliar per capita oriundo somente de benefícios.
A Regional Pinheirinho apresentou 620 domicílios em situações
de extrema pobreza, com uma população residente de 1.787 habitantes.
O número de domicílios corresponde a 10,54% do total dos domicílios em
extrema pobreza do Município.

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

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

Domicílios particuPopulação residente
lares permanentes,
em domicílios particucom rendimento nomilares permanentes,
Bairros
nal mensal domiciliar com rendimento nomiper capita de até 70
nal mensal domiciliar
reais (1)
per capita de até 70
reais(1)
Tatuquara
186
633
Pinheirinho
230
592
Capão Raso
92
199
Campo de Santana
90
288
Caximba
22
75
Regional Pinheirinho
620
1.787
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 Pinheirinho
existem 230 domicílios em situação de extrema pobreza, correspondente
a 37,1% 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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Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO
Pontos Positivos:

Diagnóstico Socioeconômico

Heterogênea
Contrastes
Crescimento
Demográfico
Empreendimentos
Habitacionais

Equipamentos
Serviços

Terrenos

Saúde
Cultura e Lazer

Choque Cultural
Imigrantes

Violência
Mulher

Geração de
Emprego

Construção Civil
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Quando analisada sob o ponto de vista socioeconômico, a Regional Pinheirinho foi caracterizada como uma
regional bastante heterogênea. Como forma de exemplificar as diversidades existentes foram contrapostas duas
localidades: o bairro Capão Raso e a ocupação denominada 29 de Outubro. O bairro Capão Raso foi descrito como
um bairro antigo e consolidado, melhor servido de serviços, infraestrutura e equipamentos públicos, com uma população de diferentes níveis sociais e onde é possível encontrar edificações de diferentes padrões construtivos. Já
a ocupação 29 de Outubro foi identificada como uma ocupação irregular, assentada em área de preservação ambiental, carente de infraestrutura e serviços básicos, com alto índice de violência e onde prevalece uma população
vulnerável, de baixo poder aquisitivo.
Uma das possíveis justificativas para os contrastes existentes na Regional foi apontada como sendo o alto
crescimento demográfico. Algumas áreas foram identificadas como as com maior crescimento do município, seja
em função de empreendimentos privados e produções habitacionais da COHAB ou de ocupações irregulares e assentamentos clandestinos. Neste sentido, o bairro Tatuquara foi apontado como o que mais recebe empreendimentos regularizados e o bairro Caximba, onde está localizada a ocupação 29 de Outubro, como o que mais vem sendo
ocupado de forma irregular. Outra consideração feita pela Regional é que uma das razões para o aumento das
ocupações do bairro Caximba é a oferta de empregos no município vizinho - Araucária, principalmente na Refinaria
Presidente Getúlio Vargas (REPAR), que passa atualmente por uma obra de ampliação.
Mesmo que identificada como uma Regional em expansão demográfica, houve o apontamento de que o
aumento da demanda por serviços e equipamentos públicos é bastante superior ao aumento da oferta. Conforme
levantado, quando há a implantação de empreendimentos da COHAB, há uma correspondente instalação de equipamentos para atendimento da nova população. Entretanto, quando se trata de empreendimentos privados ou de
ocupações irregulares, em muitos casos a administração pública só toma conhecimento no início da sua implantação, o que justifica, em parte, a sensação de impotência no atendimento à população crescente.
A maior carência de serviços e equipamentos foi identificada nos bairros Caximba, Tatuquara e Campo de
Santana, apontados também como os bairros que mais crescem. No entanto, os bairros Pinheirinho e Capão Raso,
tidos como mais bem estruturados, devido à alta consolidação e adensamento populacional, carecem de terrenos
disponíveis para a implantação de equipamentos.
Além da escassez de terrenos públicos e da população numerosa, foi identificada uma quantidade significativa de famílias em vulnerabilidade social, usuárias dos serviços e dos programas sociais. No que diz respeito à
saúde, a Regional identificou estar servida com vários equipamentos (postos de saúde e posto de saúde 24 horas),
entretanto, em virtude do atendimento de pessoas originárias de outras localidades, principalmente região metropolitana, seria necessário a instalação de mais unidades de saúde em todos os bairros. Com relação à educação,
foi detectada a maior carência de CMEIs nas proximidades dos novos empreendimentos habitacionais e das ocupações irregulares. Entretanto, lazer e cultura foram identificados como as áreas menos providas de equipamentos. De
acordo com o que foi mencionado, o Pinheirinho é desprovido de qualquer espaço cultural, dependendo unicamente
dos cursos prestados na Administração Regional, que se encontra distante fisicamente de grande parte da população.
Ainda em relação à expansão demográfica, a Regional lembrou o choque cultural ocasionado pela diversidade da população imigrante e da falta de identificação desta com o município de Curitiba. Conforme apontado, essa
população é oriunda principalmente do norte e nordeste do estado e como prova da diversidade cultural presenciada foi mencionada a existência de uma aldeia indígena e do primeiro Centro de Tradições Gaúchas do município.
Também o alto crescimento demográfico e o choque cultural foram relacionados a um problema constantemente mencionado: a violência. Segundo levantado, algumas das áreas mais inseguras coincidem com ocupações
irregulares, mas mesmo em regiões de urbanização consolidada, são comuns casos de violência. Ainda nessa temática, a Regional foi apontada como uma das que mais tem notificações de violência contra a criança e o adolescente
e contra a mulher.
A implantação de empreendimentos habitacionais, visto como ponto negativo devido ao aumento pela demanda de serviços públicos, foi identificada positivamente no que trata da geração de emprego na construção civil.
Também a concentração de indústrias ao longo da Linha Verde e a proximidade da Regional com a CIC e com Araucária foram destacadas em razão da geração de renda e de empregos. Outro ponto positivo identificado no mapa foi
a existência de eixos comerciais de destaque, que garantem uma certa independência em relação a outras porções
do município.
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Diversificada

Ocupações
Irregulares
REPAR
Demanda
superior
à oferta

Famílias
Vulneráveis
Educação

Aldeia Indígena
CTG
Criança e
Adolescente

Indústrias

Construção Civíl e Indústrias (Linha
Verde, CIC e Araucária): geração de
renda e emprego;
Olarias - Caximba;
Eixos comerciais e de serviços de
destaque: Avenida Brasília, Avenida Winston Churchill, Rua Isaac
Ferreira da Cruz, Rua Nicola Pellanda, Rua Enete Dubard, Rua Cid
Marcondes de Albuquerque, Rua
Presidente João Goulart e Estrada
Delegado Bruno de Almeida.
Valorização Imobiliária no entorno
da Linha Verde;
Primeira Aldeia Indígena Urbana
do Brasil;
Primeiro Centro de Tradições Gaúchas de Curitiba;
Unidades de saúde, unidades de
saúde 24 horas, proximidade com
o Hospital do Trabalhador (entretanto, a demanda ainda é superior
à oferta).

Pontos Negativos:

Demanda por serviços e equipamentos sociais superior à oferta;
Os bairros mais carentes de serviços e equipamentos são também
os que mais crescem em termo de
população;
Pontos de vulnerabilidade social:
moradias Pop, 29 de Outubro, 7 de
Setembro e dos Cruz.
Carência de US e CMEIs nas proximidades dos novos empreendimentos habitacionais e das ocupações irregulares;
Problemas com insegurança em
toda a Regional - destaque para os
crimes com excesso de violência
ocorridos na região do Caximba;
Alto número de notificações de violência contra a criança e o adolescente e a mulher;
Alto número de ocupações irregulares, principalmente no bairro Caximba;
Desigualdade Social: contrastes
entre os bairros da Regional;
Choque cultural entre os imigrantes e falta de identificação com o
município de Curitiba;
Carência por equipamentos de lazer e cultura: a Cultura depende
exclusivamente dos cursos ofertados na Administração Regional.

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Mapas Socioeconômicos

Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Pinheirinho

Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Pinheirinho

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

Fonte: Administração Regional do Pinheirinho, IPPUC - Setor de Monitoração
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Hidrografia

Bacias hidrográficas

MAPA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - regional PINHEIRINHO

Compõem a Regional Pinheirinho a Bacia do Rio Barigui, com
abrangência de 51,5% da área da regional, a Bacia do Rio Iguaçú, com
atingimento de 32,8% da área, e a Bacia do Ribeirão dos Padilhas, encerrando os 15,6% restantes.

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

Formação geológica

MAPA DE ALTIMETRIA - regional PINHEIRINHO

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

mapa da formação geológica e da divisão
territorial das regionais de curitiba.
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ZONEAMENTO
A Regional Pinheirinho possui 17 zonas e setores: APA-IGUAÇÚ, SE-OI, ZI,
ZR-OC, ZS-2, CONEC, SE-BR116, ZR-3, ZR-4, ZT-BR116, SE, SEHIS, SE-LE, ZE-M,
ZR-2, ZUM, e ZR-U.
O zoneamento que predomina na Regional é a APA-IGUAÇÚ, que cobre
mais de 13.000.000 de m² (24% da área total), em seguida vem o SE-OI, com
mais de 9.900.000 m² (18% da área total da Regional).
O Campo de Santana é o maior bairro, com 21.574.000 m², e neste predomina a APA, com 7.063.000 m², e o SE-OI, que abrange mais de 7.100.000m²
da área do bairro.
O Pinheirinho é o segundo maior bairro, com 10.734.000 m², onde predomina a zona ZE-M, com 2.934.000 m², seguido pela ZR-2, que abrange mais
de 2.900.000 m²
No bairro Tatuquara (11.229.000 m²), o setor predominante é o SEHIS,
com 4.642.000 m². O SE-OI e a ZR-2 aparecem na sequência, com 2.820.000
m² e 2.786.000 m², respectivamente.
A Caximba possui 8.167.000 m² e a maior parte da sua área é abrangida pela APA-IGUAÇÚ, que cobre mais de 6.200.000 m².
Com uma área de 5.063.000 m², o Capão Raso é o menor bairro da
regional. Neste, os dois zoneamentos predominantes são a ZR-3 e a ZR-4, com
2.058.000 m² e 1.226.000 m², respectivamente.

Total das Áreas Ocupadas pelas Zonas e Setores da
Regional PINHEIRINHO

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

ZONEAMENTO
PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DAS Zonas e Setores da Regional
PINHEIRINHO

ZR-4 : Zona residencial 4, de média-alta densidade. Permite habitação coletiva, habitação transitória 1, habitação institucional, comércio e serviço
(vicinal e de bairro), com porte máximo de 200,00 m², e indústria 1, até
100 m². Altura permitida de até 6 pavimentos, coeficiente de aproveitamento igual a2 e taxa de ocupação de 50%.
ZR-U : Zona Residencial do Umbará. Permitidas habitações unifamiliares
e habitações unifamiliares em série, com densidade máxima de 80 habitações/ha, sendo admitido 3 habitações por lote de 360,00 m². Também
são permitidos uso comunitário 1, comércio e serviço (vicinal e bairro e
setorial) e indústria 1, até 100,00 m². Altura máxima de 2 pavimentos,
coeficiente de aproveitamento igual 1 e taxa de ocupação de 50%.

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

ZONAS E SETORES - DESCRIÇÃO
ZR-OC : Zona residencial de Ocupação Controlada. Situada nos limites norte e sul do município, onde, devido à existência de grande concentração
de áreas verdes, limitou-se o tamanho do lote para novos parcelamentos
em, no mínimo, 2.000,00 m². São permitidas habitações unifamiliares e
habitações unifamiliares em série (densidade máxima de 5 habitações/
ha), habitação institucional, habitação transitória1 e comunitário 1, além
de comércio e serviço vicinal e indústria tipo 1, com porte máximo de
100m². O coeficiente de aproveitamento é 0,4; altura máxima de 2 pavimentos e taxa de ocupação igual a 30%.
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). A altura é limitada ao máximo de 2 pavimentos, o coeficiente de aproveitamento corresponde a 1 e a taxa de ocupação a 50%. Também são permitidos habitações institucionais, comércio e serviço vicinais
e indústria tipo 1, com porte máximo de 100m².
ZR-3: Zona residencial 3, de média densidade. São permitidas habitações
unifamiliares e unifamiliares em série (atendida a densidade de 80 habitações/ha), sendo permitido até 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. A altura é limitada ao
máximo de 3 pavimentos, o coeficiente de aproveitamento é igual a 1 e a
taxa de ocupação é de 50%.

ZS-2 : Zona de serviços 2. 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 igual a 1 e taxa
de ocupação de 50%.
ZT-BR-116 : Zona de Transição BR116. É a zona de transição entre o Setor
Especial da BR-116 e as zonas ou setores marginais. Permitidos 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 de até 4 pavimentos, o
coeficiente de aproveitamento é igual a 1 e a taxa de ocupação de 50%.
ZI : Zona Industrial. Zonas destinadas à implantação de atividades industriais de grande porte, localizadas em sua maioria na Cidade Industrial
de Curitiba. Permite indústrias e atividades complementares vinculadas
ao uso industrial. O coeficiente de aproveitamento é igual a 1 e taxa de
ocupação de 50%.
ZUM : Zona de Uso Misto. Compreende áreas de ocupação mista, com
média densidade habitacional, caracterizada como apoio às zonas industriais e de serviços, localizadas na Cidade Industrial de Curitiba. Permite
habitação coletiva, habitação transitória 1 e 2, habitação institucional,
comércio e serviço (vicinal, de bairro e setorial), comunitário 1 e 2, comércio e serviço específico 1. Altura máxima de até 4 pavimentos, coeficiente
de aproveitamento igual a 1 e taxa de ocupação de 50%.
ZE-M : Zona Especial Militar. Em Curitiba, essa zona está localizada nos
bairros Boqueirão, Pinheirinho e Bacacheri. São permitidas habitações
unifamiliares e coletivas – vilas militares, usos vinculados às atividades
militares, comércio e serviço (vicinal e de bairro com porte máximo de
200,00 m²). A altura máxima é de até 4 pavimentos, o coeficiente de
aproveitamento é igual a 0,5 e a taxa de ocupação é de 30%.
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ZONAS E SETORES - DESCRIÇÃO
CONEC: Setores Especiais Conectores. Caracterizam-se por eixos de ocupação mista, de média densidade habitacional, fazendo a conexão entre
o Setor Estrutural e a Cidade Industrial de Curitiba. Como usos permitidos estão atividades comerciais e de prestação de serviços, habitação
coletiva, institucional e transitória, em até 4 pavimentos, coeficiente de
aproveitamento igual a 1,5 e taxa de ocupação de 50%.
SE: Setor Especial Estrutural. Regulamentado pelo Decreto 190/2000,
esse setor especial é o prolongamento do centro da cidade, propiciando
melhores condições de atendimento à população urbana, uma vez que
se estende do nordeste ao sudoeste do município, tangente ao centro comercial. O coeficiente de aproveitamento é igual a 4, com incentivos para
torres comerciais e de prestação de serviços, sendo os usos similares
da ZC. Nos terrenos com frente para a via central deve ser assegurada a
testada contínua comercial através do Plano Massa. São permitidos na
via central habitação coletiva, habitação transitória 1 e 2, uso misto, comércio e serviço setorial e de bairro. Nas vias externas do trinário são permitidos os usos relacionados à habitação coletiva, à habitação transitória
1 e 2, à habitação institucional, ao comércio e serviço (vicinal, de bairro
e setorial) e ao comércio e serviço específico 1. Não existe limitação de
altura máxima. Para a via central é permitida ocupação de 100% do terreno no térreo e primeiro pavimento, nos demais pavimentos a ocupação
é reduzida a 50% do terreno; nas vias externas a ocupação do térreo e
primeiro pavimento é de 75% e nos demais de 50%.
SE-BR-116 : Setor Especial da BR-116. Vai desde o trevo do Atuba até a
Av. Winston Churchill. Nesse setor 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. A taxa de ocupação corresponde
a 50% e nos pólos a altura é livre.
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 e em implantar ou complementar
programas habitacionais de interesse social. Nesse setor, há critérios
especiais de parcelamento, uso e ocupação do solo, como tamanho do
lote reduzido e recuo frontal igual a 3 metros. Os usos permitidos são
habitações unifamiliares (em 2 pavimentos, 50% de taxa de ocupação e
coeficiente de aproveitamento igual a 1) e 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%.
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SE-LE : Setor Especial Linhão do Emprego. É constituído por área de ocupação
mista com predominância de atividades de comércio, prestação de serviços e
pequenas indústrias voltadas à vocação da região e com incentivos à geração
de emprego e renda. Também é permitido habitação coletiva em até 4 pavimentos nos terrenos com testada para o sistema viário Linhão do Emprego e
em até 2 pavimentos nos demais. O coeficiente de aproveitamento é igual a 1
e a taxa de ocupação é de 50%.
SE-OI: Setor Especial de Ocupação Integrada. Compreende área reservada a
empreendimentos habitacionais, comerciais e de prestação de serviços e a
equipamentos de uso público. Esse setor é objeto de plano de ocupação específico.
APA-IGUAÇÚ: A Área de Proteção Ambiental do Rio Iguaçu foi criada em 1991.
Regida pelo Decreto 192/00, tem como objetivos o controle das cheias do Rio
Iguaçu, a restrição da conurbação urbana, a recuperação e conservação da
qualidade da água na porção da bacia do Rio Iguaçu, bem como a preservação da biodiversidade. Caracterizada pela baixa e baixíssima densidade habitacional, a APA-IGUAÇU possui 4.203,08 hectares e abrange a porção leste/
sul da cidade, indo do Cajuru até o encontro do Rio Barigui com o Rio Iguaçu,
na Caximba. Além de conter o Parque Iguaçu, está dividida em setores de alta
e média restrição de uso, setor de uso esportivo, setor de transição e setor de
serviços que têm em comum – com exceção do setor de transição que permite
lotes de 360 m² - a exigência de lotes com no mínimo 5000 m² de área e altura
máxima de dois pavimentos. É permitido, além do uso habitacional, o desenvolvimento de atividades comerciais, institucionais e de serviços, desde que atendidas certas exigências, como não geração de efluentes e, em alguns casos,
a apresentação de Relatório Ambiental Prévio (RAP). Também são permitidas
algumas atividades rurais como a piscicultura e agricultura.

Bairro Pinheirinho
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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Áreas Verdes

meio ambiente - áreas verdes
A Regional Pinheirinho tem 14.592.185 m² de área verde, contribuindo com cerca de 15% no total do município. Com 95,40 m² de área
verde por habitante, tem indicador acima do obtido pelo Município.

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

O Campo de Santana é o bairro com maior extensão de área verde,
com 6.804.855 m², o que corresponde a 46,6% do total de área verde
da regional. Esse montante, quando dividido pela população do bairro,
resulta numa taxa de 255,27 m² de área verde por habitante. Entretanto,
devido à reduzida população residente no bairro Caximba, este apresenta
um indicador maior, igual a 1.159,26 m²/hab.
Os demais bairros possuem o indicador área verde por habitante
inferiores ao apresentado por Curitiba, principalmente aqueles com maior
densidade populacional, como o Pinheirinho e o Capão Raso.

ÁREA VERDE POR HABITANTE NOS BAIRROS DA REGIONAL
PINHEIRINHO (M²/HAB)

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

proporção de ÁREA VERDE de curitiba por regionais - 2010

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

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

Bairro Caximba
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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Áreas Verdes Públicas

meio ambiente - áreas verdes PÚBLICAS
No que diz respeito às áreas verdes localizadas em equipamentos
relacionados ao meio ambiente (parques, praças, jardinetes, eixos de animação, bosques, jardins ambientais, largos e núcleos ambientais), a Regional Pinheirinho tem o segundo pior indicador de Curitiba, contribuindo
com apenas 2% do montante registrado no município.
Com apenas 140.627 m² de áreas verdes públicas, a Regional
possui a proporção de 0,83 m² de área verde por habitante. Significa dizer que menos de 1% das áreas verdes da Regional está locada em equipamentos relacionados ao meio ambiente.

Nenhum dos bairros da Regional possui equipamentos relacionados ao meio ambiente que sejam de grande porte, o que resulta em indicadores de áreas verdes públicas por habitante bastante reduzidos. O
único bairro destoante é o Tatuquara, com porporção de 2,29 m²/hab,
provavelmente em razão dos dois eixos de animação localizados em seu
interior.

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

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

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

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)

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DA REGIONAL PINHEIRINHO
NAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS DA CIDADE

Fonte: SMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Áreas Verdes 2010)
IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Monitoração
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Praça Nelson Monteiro
Fonte: http://www.parquesepracasdecuritiba.com.br/
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Meio Ambiente - Equipamentos

ÁREAS VERDES - regional PINHEIRINHO

meio ambiente - áreas verdes PÚBLICAS
A Regional Pinheirinho está servida por 66 equipamentos relacionados ao meio ambiente, estando 23 destes localizados no bairro Pinheirinho. Os equipamentos estão divididos em praças, largos, jardinetes e
dois eixos de animação localizados no bairro Tatuquara. A Regional não
possui nenhum parque ou bosque.

EQUIPAMENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE por Bairro e
por Tipo - regional PINHEIRINHO - 2013
Campo de
Santana

Capão
Raso

Bosque de
Preservação

-

-

-

-

-

Bosques

-

-

-

-

-

Eixos de
Animação

-

-

-

-

2

Jardinetes

5

5

2

14

7

Jardim
Ambiental

-

-

-

-

-

Largos

-

2

-

-

-

Núcleos
Ambientais

-

-

-

-

-

Parques

-

-

-

-

-

Praças

6

5

-

9

9

Caximba Pinheirinho Tatuquara

RPPNM¹

-

-

-

-

-

Total de Áreas

11

12

2

23

18

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

Praça Zumbi dos Palmares
Fonte: http://www.parquesepracasdecuritiba.com.br/
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Características dos Domicílios

SANEAMENTO BÁSICO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

COLETA DE LIXO

Com 99,02% de domicílios ligados à rede de água, a Regional Pinheirinho apresenta um resultado através do qual podemos considerar o
abastecimento de água como atendimento universalizado.

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

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

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

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

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

Elaboração: IPPUC - Monitoração

Elaboração: IPPUC - Monitoração

REDE DE ESGOTO
No que se refere à rede de esgoto, é possível verificar que a Regional apresenta resultado inferior ao do Município. O bairro Caximba tem a
menor taxa, com apenas 4,4% dos domicílios ligados a rede de esgoto,
(35,27% dos domicílios utilizam fossa séptica e 39,71% utilizam outros
meios de lançamento de seus efluentes).

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

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

Estação de Tratamento de Esgoto de Grande Porte da
SANEPAR na regional PINHEIRINHO, 2008
Estações de
Tratamento de
Esgoto
CIC/Xisto

Capacidade de Tratamento
(litros/s)
Total
440

%
Utilizada
Utilizado
230

52,27

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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Bairro

Área de
Atendimento

Tatuquara

Parte da Bacia do
Rio Barigui e do
Passaúna¹
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Características dos Domicílios

condições do entorno dos domicílios
iluminação pública

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

O número de domicílios com entorno provido de iluminação pública
na Regional Pinheirinho é de 90,83%, enquanto o de Curitiba é 92,09%.
Os bairros da regional apresentam valores próximos ao da regional, exceto o Caximba, com apenas 26,67%.
Nota-se um grande contraste, de um lado o Capão Raso próximo
da totalidade (99,54%), por outro o Caximba com somente um quarto do
total de domicílios atendidos por esse serviço.

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

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

microdrenagem

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

acessibilidade

A situação da microdrenagem é semelhante aos itens anteriores,
há bairros com infraestrutura superior ao município, porém, há outros extremamente carentes. A regional como um todo ficou abaixo de Curitiba.
A presença de bueiros/boca-de-lobo no entorno dos domicílios demonstrou-se superior no Pinheirinho (81,66%), seguido por Capão Raso
(80,46%), Campo de Santana (61,78%), Tatuquara (58,79%) e Caximba
(2,08%).
A presença de meio-fio/guia foi maior no Capão Raso (80,46%),
Pinheirinho (67,34%), Tatuquara (44,86%), Campo de Santana (26,26%)
e Caximba (0%).

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

A acessibilidade da Regional Pinheirinho demonstrou-se deficitária, exceto o Capão Raso, apresentando apenas 7,53% de presença de
rampa para cadeirantes e 37,72% de calçadas no entorno dos domicílios.
Novamente, evidenciou-se a discrepância entre os bairros, principalmente, o Capão Raso e o Caximba. O primeiro apresentou 21,37% e
68,27% na presença de rampa para cadeirantes e de calçadas, respectivamente, no entorno dos domicílios., enquanto, no segundo os dados
indicaram a inexistência (0%) dessas infraestruturas de acessibilidade.
Outros dois bairros que demonstraram carência são o Campo de
Santana e Tatuquara.
O Pinheirinho apresentou uma condição intermediária.

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

condições do entorno dos domicílios
condições insalubres
A Regional Pinheirinho apresentou percentual superior de domicílios com condições insalubres comparada à Curitiba.
Os bairros Capão Raso e Pinheirinho possuem o melhor quadro relacionados às condições insalubres. Por outro lado, o Caximba, Campo de
Santana e Tatuquara possuem cenários com altos valores de presença de
lixo acumulado nos logradouros e de esgoto a céu aberto, principalmente
os dois primeiros bairros, conforme o gráfico a seguir:

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

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

Diagnóstico Urbanístico Ambiental

Ocupações
Irregulares
Áreas de Preservação
Ambiental

Ocupação
Espontânea
Permeabilidade

Limpeza
Pública

Resíduos
Orgânicos

Câmbio
Verde
Conscientização
Ambiental

Aldeia
Indígena

Potencial

Conforme mencionado na dimensão socioeconômica, através do levantamento perceptivo, foi possível identificar áreas na Regional Pinheirinho de considerável crescimento demográfico. A pressão por ocupação dessas áreas, somada à quantidade significativa de áreas verdes,
tem apresentado consequências ao meio ambiente. Segundo apontado, várias ocupações irregulares estão instalando-se sobre áreas de preservação ambiental, integrantes das várzeas dos
rios que permeiam a Regional. Além de colocar em risco os recursos naturais existentes, essas
ocupações estão localizadas sobre áreas inundáveis, o que configura um risco à população
residente em casos de precipitações extremas. Devido a esta localização, os riscos eminentes
impedem o poder público de fazer a regularização das áreas, exigindo um esforço em relocar as
famílias para outras localidades.
Ainda, formas espontâneas de ocupações do solo não atendem à legislação vigente,
comprometendo a permeabiliade do solo e implicando na falta de reserva de área para a implantação de equipamentos, incluindo os relacionados ao lazer e meio ambiente. Apesar da Regional ter exaltado a quantidade significativa de maciços florestais, o diagnóstico de que faltam
espaços para o lazer da população foi unânime para todos os bairros. Segundo analisado, além
da indisponibilidade de terrenos, o fato de grande parte das áreas verdes estarem localizadas
em áreas de preservação ambiental dificulta a destinação dessas áreas para equipamentos de
lazer ativo.
A falta de infraestrutura básica também foi destacada na dimensão urbanística e ambiental. De acordo com o que foi levantado, as ocupações irregulares carecem de saneamento
básico e de limpeza pública e, em virtude desta carência, os efluentes sanitários e os resíduos
sólidos têm sido despejados sobre áreas inapropriadas sem nenhum tipo de tratamento. Além
dos resíduos domiciliares, também foram citadas ocorrências de depósito irregular de resíduos
da construção civíl, principalmente no bairro Tatuquara, fruto da expansão demográfica já citada.
A Regional também destacou a poluição do ar, que ocorre principalmente na porção oeste, em virtude da proximidade com as indústrias localizadas na CIC e em Araucária. Outro foco
de poluição citado foi a empresa Centrais de Abastecimento do Paraná (CEASA/PR). Segundo
narrado, a empresa gera uma quantidade expressiva de resíduos orgânicos, atraindo e proliferando roedores e baratas.
Alguns destaques positivos do ponto de vista ambiental também foram efetuados, como
a distribuição de pontos de câmbio verde por toda a Regional, onde é possível fazer a troca do
lixo reciclável por hortigranjeiros. Outro exemplo de sucesso citado foi a horta comunitária, que
combina ações de abastecimento com a ocupação de espaços ociosos, incluindo as margens
dos rios e córregos. A esse respeito, a Regional também lembrou os casos de relocação de famílias que residem em áreas ambientalmente frágeis no Pinheirinho, acompanhados de ações
de conscientização ambiental e de despoluição dos rios, com mutirões para a remoção de entulhos.
A presença da aldeia indígena, além de ter sido destacada como exemplo de diversidade
social, foi citada como ponto positivo do ponto de vista ambiental, devido à implantação de infraestrutura sanitária pela COHAB. A aldeia também foi lembrada pelas suas visitas orientadas,
servindo como atrativo turístico para Regional.
As áreas que vem sofrendo pressão por ocupação, e que em geral coincide com áreas de
preservação ambiental, também foram exaltadas devido ao potencial de transformação da área,
conforme o exemplo já citado do bairro Pinheirinho. De acordo com o que foi levantado, as maiores ocorrências de ocupações irregulares, e que vem sofrendo inundações, estão localizadas
nas margens do Rio Barigui. Consoante ao que foi sugerido, a Regional identificou o potencial de
transformação dessas áreas em parques lineares e em hortas comunitárias, servindo também
ao lazer e ao abastecimento da população.

Várzeas
Inundações

Equipamentos
Lazer e Meio Ambiente

Saneamento Básico
Resíduos da
Construção Civil

Poluição do Ar
Horta
Comunitária

Mutirões para a
Remoção de Entulhos
Atrativo
Turístico

Parque
Linear

Pontos de Câmbio Verde distribuidos por toda a Regional;
Horta comunitária: ocupação
de espaços ociosos e ações para o
abastecimento;
Relocação de famílias no bairro
Pinheirinho, combinada com ações
de conscientização ambiental e de
despoluição dos rios, com mutirões
para a remoção de entulhos;
Aldeia Indígena: infraestrutura
sanitária adequada e atrativo turístimo;
Praça Zumbi dos Palmares;
Estádio Anibal Kuri;
Área de Proteção Ambiental do
Iguaçu;
Área verde pertencente ao Quartel do Pinheirinho;
Pontencial paisagístico das áreas
verdes existentes.

Pontos Negativos:

Ocupação de áreas ambientalmente frágeis, como APPs;
Pressão por ocupação nas porções ao sul da Regional, com a ameaça dos recursos naturais existentes;
Risco de inundação à população
residente nas proximidades dos rios,
principalmente nas margens do Rio
Barigui;
Conflitos no Zoneamento: antiga
área rural do município que vem sofrendo pressão por ocupação;
Impossibilidade de regularização
das ocupações irregulares;
Ocupação espontânea: impermeabilidade do solo e falta de reserva
de áreas para equipamentos relacionados ao lazer e meio ambiente;
Falta de saneamento básico e de
limpeza pública, principalmente nas
ocupações ao sul da Regional;
Presença de esgoto à céu aberto
no bairro Caximba
Destino inadequado dos resíduos
da construção civil, principalmente
no bairro Tatuquara;
Proximidade de áreas industriais
(CIC e Araucária): poluição do ar;
Lixão localizado no bairro Tatuquara, na divisa com o bairro CIC e o
município de Araucária;
CEASA: resíduos orgânicos e proliferação de roedores e baratas.
REGIONAL PINHEIRINHO
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Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Pinheirinho

Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Pinheirinho

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

Fonte: Administração Regional do Pinheirinho, IPPUC - Setor de Monitoração
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Transporte Público

TRANSPORTE PÚBLICO
A Regional Pinheirinho está servida por apenas um terminal de ônibus: o Terminal Pinheirino. Apesar do terminal Capão Raso levar o nome
de um dos bairros pertencentes à regional, este está localizado no bairro
Novo Mundo (Regional Portão). O Terminal do Pinheirinho recebe duas
linhas do expresso, uma de interbairros, duas linhas diretas (Ligeirinho) e
mais 28 linhas alimentadoras.
Terminal Pinheirinho
Linhas
Terminais
Linhas Expressas:
Pinheirinho
Capão Raso e Portão
Boqueirão, Sítio Cercado, Capão Raso, Portão,
Circular Sul
Hauer e Carmo
S. Cercado/Capão Raso
Sítio Cercado e Capão Raso
Linhas Interbairros:
Santa Felicidade, Campo Comprido, Fazendinha
Interbairros IV
e CIC
Interbairros VI
Campo Comprido e Caiuá
Linhas Diretas:
Santa Cândida/Pinheirinho
Santa Cândida, Boa Vista, Cabral e Portão
Sítio Cercado, Capão Raso, Guadalupe, Carmo
Sítio Cercado
e Boqueirão
Linhas Alimentadoras:
Fazenda/Pinheirinho
Fazenda Rio Grande (RMC)
Araucária/Pinheirinho
Araucária (RMC)
Fazenda (direto)
Fazenda Rio Grande (RMC)
Santa Joana
Sítio Cercado
Pinheirinho/CIC
CIC
Pirineus
Sítio Cercado
Pinheirinho/Zoológico
Sítio Cercado
Linhas Madrugueiras:
Mad. Fazenda Rio GranFazenda Rio Grande (RMC)
de
Linhas Metropolitanas:
Quitandinha/Pinheirinho
Mandirituba (RMC) e Quitandinha (RMC)
Fonte: URBS - Sítio virtual, consulta em Novembro de 2013.
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013

Com relação ao acesso ao transporte público na Regional Pinheirinho, 90% da população reside a uma distância de até 250 metros das
linhas de ônibus. Os bairros com maior percentual de atendimento são
o Capão Raso e o Pinheirinho. Em contraponto, o Caximba é o que tem
o menor atendimento: apenas 30% da sua população está dentro desta
área de abrangência. O atendimento a este bairro é realizado através de
duas linhas de alimentadores, que vão do bairro até o Terminal do Pinheirinho.
Bairro

População

Capão Raso
Pinheirinho
Tatuquara

36.065
50.401
52.780

Campo de
Santana
Caximba
Total

População morando a até 250 m
Percentual
das linhas de ônibus
35.308
98%
47.605
94%
46.955
89%

26.657

20.681

78%

2.522
168.425

749
151.298

30%
90%

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

PAVIMENTAÇÃO
Os ônibus nesta regional circulam principalmente por vias com pavimentação alternativa, como o anti-pó (ou TSB - Tratamento Superficial
Betuminoso). As vias com pavimentação em asfalto ou concreto, que seriam mais adequados à circulação do transporte público, correspondem
a 44% das vias por onde este trafega.		
PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS POR ONDE CIRCULAM OS ÔNIBUS REGIONAL PINHEIRINHO
TIPO DE PAVIMENTO
EXTENSÃO (m)
PERCENTUAL
Asfalto
49.613
42%
Concreto
2.937
2%
Paralelepípedo
0
0%
Pavimentação Alternativa
65.703
56%
Total
118.253
100%
Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013
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Pavimentação

PAVIMENTAÇÃO
A Regional Pinheirinho apresenta uma grande extensão de vias
pavimentadas com saibro, aproximadamente 76 km ou 17% do total de
vias. Comparada às demais regionais, esta é a que apresenta a maior
quantidade de ruas com este tipo de pavimento.
A pavimentação predominante é o anti-pó, que cobre 70% das
vias, enquanto que o asfalto e o concreto juntos correspondem a apenas
14% do total.

Ao ser feita uma comparação com as outras regionais, é possível
concluir que a Regional Pinheirinho fica apenas na frente da Regional
Bairro Novo no que diz respeito a pavimentação com asfalto.

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

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

EXTENSÃO (m)

PERCENTUAL

Asfalto

57.959

13%

Pavimentação Alternativa

316.141

70%

3.624

1%

Blocos de Concreto

0

0%

Calçadão

0

0%

Paralelepípedo

0

0%

Pedra Irregular

0

0%

76.117

17%

466.811

100%

Concreto

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

Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Monitoração

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

Com relação à pavimentação realizada em saibro, a Regional do
Pinheirinho é a que tem, proporcionalmente, o maior número de vias executadas com esse tipo de pavimento.

PERCENTUAL DA EXTENSÃO das vias pavimentadas com saibro
por Regional - 2012
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Fonte: IPPUC - Geoprocessamento

Fonte: IPPUC - Geoprocessamento

Elaboração: IPPUC - Monitoração

Elaboração: IPPUC - Monitoração
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Transporte Público e Pavimentação

SISTEMA VIÁRIO POR TIPO DE PAVIMENTAÇÃO - REGIONAL PINHEIRINHO - 2012

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

sistema cicloviário de curitiba - 2013
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Diagnóstico Mobilidade e Infraestrutura Urbana

Infraestrutura
Vias estreitas
Saibro

Passeios
Acidentes de
Trânsito
Eixo da Integração

Aumento
Populacional
Impacto no Trânsito

Transporte
Público
Canaleta Exclusiva
Passarelas e
Acessos

Os bairros já citados na dimensão socioeconômica como aqueles mais carentes de serviços e equipamentos públicos também foram aqueles apontados como os mais deficitários de
infraestrutura relacionada à mobilidade. Conforme descrito, a porção mais ao sul da Regional
fazia parte da antiga área rural do município, o que justifica a pavimentação antiga e precária e
a largura estreita das vias. De acordo com o que foi mencionado, grande parte destas ainda está
pavimentada em saibro, o que coloca a Regional em primeiro lugar na proporção de vias com
esse tipo de pavimento (80 quilometros, segundo a Regional). Já as vias localizadas nos bairros
Pinheirinho e Capão Raso, ainda que a maioria executadas em anti-pó, tem o pavimento com
idade média entre 25 e 30 anos, o que determina o seu mal estado de conservação.
A falta de uma infraestrutura eficiente também atinge, segundo levantado, os passeios
da Regional. Desta forma, todos os bairros estão desprovidos de calçadas adequadas e de rampas, dificultando principalmente o deslocamento das pessoas com deficiência. De acordo com
o que foi levantado, há na Regional uma quantidade significativa de cadeirantes, que possuem
acesso aos equipamentos, mas não às vias de acesso à estes. Como opção, foi mencionado que
os pedestres acabam optando por circular pela rua, o que impacta em riscos de acidentes.
A infraestrutura precária é uma das causas da dificuldade de acesso à porção sul da Regional. Outra é a quantidade restrita de vias que fazem esse acesso: conforme levantado, o Eixo
de Integração e a Linha Verde. Optando pelo acesso através do Eixo de Integração, o transeunte
é obrigado a atravessar toda a Cidade Industrial de Curitiba, competindo com o tráfego pesado
dos veículos de carga. No caso de optar pela Linha Verde, o trânsito foi identificado como satisfatório até o momento em que atinge o bairro Pinheirinho, visto que o trecho a partir de então
encontra-se em obras. E, conforme apontado, não há previsões a curto prazo para o término das
obras, visto que, após o término da reestruturação da Linha Verde, a via passará por um segundo trecho de obras para então ser iniciada a implantação do metrô.
Além da precariedade da infraestrutura e das poucas vias de acesso à Regional, também
o aumento populacional vem trazendo consequências para a mobilidade. Neste sentido, não
foram diferenciados os tipos de assentamentos e empreendimentos. De acordo com a Regional, todos têm acrescentado um volume intenso de veículos e passageiros ao sistema viário e
nenhuma implantação tem sido acompanhada por obras que melhorem o fluxo dos meios de
transporte. A esse respeito, houve ainda intervenções que relacionaram a mobilidade à dimensão socioeconomica, atribuindo a falta de equipamentos e serviços à necessidade de maiores
deslocamentos e consequente impacto no trânsito.
No que diz respeito ao transporte público, também os bairros Tatuquara, Campo de Santana e Caximba foram os relacionados com menor acessibilidade ao modal. De acordo com o
descrito, as porções localizadas mais ao sul carecem de mais linhas de ônibus, bem como de
um terminal de transportes, mas essa é uma reivindicação que esperam ser sanada com a
construção do Terminal do Tatuquara. Entretanto, uma proposta levantada foi de que o futuro
terminal faça integração com o Terminal do Pinheirinho, através de canaletas exclusivas para o
ônibus e de binários que liguem a Regional internamente, no sentido norte-sul.
Ainda a respeito da Linha Verde, há um otimismo para quando a obra estiver finalizada.
A Regional almeja que no trecho em obras sejam aplicadas as mesmas melhorias realizadas na
porção finalizada. Conforme citado, atualmente a via carece de passarelas, acessos e ciclovias.
A respeito desse último item, houve a crítica de que atualmente é muito difícil encontrar na Regional ciclovias e ciclofaixas, e as que existem são pontuais, não apresentando continuidade.

Pontos positivos:

Pavimentação
Antiga e Precária

Expectativa implantação Terminal Tatuquara;
Otimismo em relação ao fim
das obras na Linha Verde;

Pontos negativos:

Acessibilidade

Acesso
Linha Verde
Obras

Falta de Equipamentos

Aumento nos
Deslocamentos
Terminal
Tatuquara

Antiga área rural de Curitiba:
- Pavimentação antiga e precária;
- Vias estreitas;
- Grande proporção de vias em
saibro;
- Falta de passeios e rampas;
- Carros estacionados de forma
irregular;
Poucas vias de acesso à Regional: Eixo da Integração e Linha
Verde;
Dependência extrema da Regional em relação à Linha Verde;
Linha Verde: Sempre em obras,
com congestionamentos, poucos
acessos, passarelas e ciclovias;
Aumento populacional x Impactos na mobilidade;
Caximba: Bairro mais precário
e com acesso restrito (incluindo
acesso à Araucária);
Poucas ciclovias e ciclofaixas:
as que existem não são interligadas e não tem continuidade.

Ciclovias e
Ciclofaixas
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Mapa Mobilidade e Infraestrutura Urbana

Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional
Pinheirinho
Fonte: Administração Regional do Pinheirinho, IPPUC - Setor de Monitoração
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Diagnóstico Síntese
Área de Expansão
de Curitiba
Carência
Infraestrutura
Básica

Equipamentos
Segurança

Abastecimento

Eixos Comerciais

Vulnerabilidade
Social

Ocupações
Irregulares
Potencial
Paisagístico
Lixão
ETE Sanepar
Poluição Indústrias

Acesso

Pavimentação

Transporte
Coletivo

No momento de realização do levantamento síntese, muitas das
informações foram reforçadas e novas foram agregadas. A porção sul da
Regional foi novamente identificada como a principal área de expansão de
Curitiba, entretanto os bairros que a compõem foram classificados como
os mais carentes de infraestrutura, serviços e equipamentos. Conforme
apontado, essa realidade configura a necessidade de que a infraestrutura
básica para atendimento da nova demanda seja implantada previamente
ou, no mínimo, em conjunto com os empreendimentos habitacionais.
A respeito da escassez de equipamentos para atendimento da população, foram identificados com maior urgência àqueles relacionados
à educação nos bairros Tatuquara, Campo de Santana e Caximba. Também a estes bairros, foi apontada a necessidade de implantação de liceu
de ofícios, para capacitação dos moradores para o mercado de trabalho.
Com relação aos equipamentos vinculados à saúde, à cultura e ao lazer,
houve a lembrança de que a carência é da Regional como um todo. Também a questão da insegurança foi atribuída à todos os bairros da Regional.
A empresa CEASA, apontada negativamente na dimensão ambiental, em virtude dos resíduos orgânicos que produz, foi identificada
positivamente em razão do seu vínculo com o abastecimento de Curitiba
e região metropolitana. Outro aspecto positivo foi a existência de eixos
comerciais de destaque, já discriminados na dimensão socioeconômica.
Com relação à vulnerabilidade social e à precariedade de assentamentos residenciais, a Regional reforçou de que estas estão localizadas
principalmente nas margens do Rio Barigui e no bairro Caximba, coincidindo com as ocupações irregulares. Além de estarem condicionadas à
ocorrência de inundações, as ocupações apresentam um risco ao meio
ambiente, visto que grande parte não conta com rede de esgotamento
sanitário e não é atendida pela limpeza pública.
No entanto, para estas áreas, e também para a Área de Proteção
Ambiental do Iguaçu, foi identificado um potencial paisagístico, através da
relocação das famílias residentes e da transformação da área em equipamentos de lazer e meio ambiente.
Ainda do ponto de vista ambiental, foram identificadas áreas suscetíveis à poluição, como o lixão localizado na divisa com o bairro CIC e o
município de Araucária, a Estação de Tratamento de Esgoto da Sanepar
Xisto e a porção à oeste da Regional, que sofre os impactos da poluição
gerada pelas indústrias localizadas nas proximidades.
Em relação à mobilidade, a Regional reforçou a dificuldade de
acesso à porção sul, principalmente ao bairro Caximba, em razão, principalmente, da dependência de poucas vias de ligação, como a Linha Verde
e a Estrada Delegado Bruno de Almeida. Outros motivos que servem de
obstáculo à mobilidade da região foram citados, como a pavimentação
precária das vias, o número restrito de linhas de transporte coletivo e a
necessidade de implantação de um terminal, para atendimento da nova
população que se instala na Regional.

RELAÇÃO DO QUE O PINHEIRINHO PODE OFERECER À CURITIBA

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

RELAÇÃO DO QUE curitiba PODE OFERECER ao PINHEIRINHO

Fonte: Administração Regional do Pinheirinho
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração, 2013
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Mapas Síntese
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Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Pinheirinho

Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Pinheirinho

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

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

PD

2º Proposta

Ideia-Força: Capacita Curitiba.

Detalhamento: Capacitar cidadãos para o mercado atual das grandes empresas que se instalam na cidade.
* promover a autonomia na geração de renda.

Justificativa: Devido à falta de mão de obra especializada para o mercado
de trabalho.

Estratégias:
o
Parcerias público/privadas para a capacitação do cidadão;
o
Disponibilidade de cursos profissionalizantes e de geração de renda que
atenda a especificidade da região em que a empresa esteja inserida.

educação e
trabalho

PD

3º Proposta

Ideia-Força: Plano Empresa Educação.

Detalhamento: Empresas financiarem a educação dos dependentes e funcionários, garantindo o acesso à educação no ensino fundamental, médio e superior.

Justificativa:
o
Criar um mecanismo para que a iniciativa privada custeie total, ou parcialmente os gastos com relação a essa modalidade de ensino. Como contrapartida
do Estado, as empresas receberiam incentivos fiscais.

Estratégias:
o
Criar uma equipe para articular as negociações entre a iniciativa privada e
o Estado para a implementação do projeto.
4º Proposta

Ideia-Força: Não realizada.

Detalhamento:

Justificativa:

Estratégias:

cultura

PD

1º Proposta

Ideia-Força: Profissional em Ação.

Detalhamento: Vínculo com as instituições de ensino formadoras de profissionais de nível médio ou superior para aumentar o conhecimento dos serviços e
setores da prefeitura.

Justificativa: Teríamos profissionais com conhecimento das políticas públicas municipais (saúde, educação, assistente social, esporte e lazer) e capacitados
para atuação na administração pública.

Estratégias:
o
Estágios extra curriculares específicos em sua área de atuação;
o
Um mecanismo de pontuação em concurso público, onde o profissional
teria receberia pontos por ter participado do projeto durante a sua formação.

educação
lazer e
capacitação ação social

Grupo 2:

lazer e meio
ambiente

educação
capacitação
e trabalho adm. pública

Grupo 1:

1º Proposta (T)

Ideia-Força: Escola Integral.

Detalhamento: Ampliação do horário escolar – oferta de contraturno escolar.

Justificativa: Pelo alto índice de pais que trabalham e deixam seus filhos em
casa sozinhos ou sob os cuidados de terceiros.

Estratégias:
o
Garantia de Direitos;
o
Ampliação da estrutura física (adaptação) da escola;
o
Ampliação do quadro funcional (recursos humanos).
2º Proposta (T)

Ideia-Força: Centro da Juventude.

Detalhamento: Construção de um Centro da Juventude que desenvolva ações
continuadas com adolescentes e jovens.

Justificativa: Alto índice de violência, drogadição, tráfico de drogas e evasão
escolar.

Estratégias:
o
Oferta de cursos de qualificação profissional de acordo com a demanda;
o
Direcionamento/encaminhamento para o mercado de trabalho;
o
Acompanhamento dos jovens e de suas respectivas famílias.
3º Proposta (PD)

Ideia-Força: Centro Cultural Tatuquara.

Detalhamento: Espaço Cultural para realização de cursos/oficinas de teatro,
música, dança, desenho, exposição, peças teatrais, cinema, etc.

Justificativa: Atualmente não há oferta desses serviços em espaço adequado
que atenda a demanda existente.

Estratégias:
o
Localização: espaço próprio nas proximidades da Rua da Cidadania da Tatuquara, com instalações que possibilitem a oferta simultânea de diversas atividades;
o
Fonte de Recursos: Municipal/Estadual/Federal.
4º Proposta (T)

Ideia-Força: Parque do Tatuquara.

Detalhamento: Criação de um parque para lazer da população do Tatuquara,
Campo de Santana e Caximba.

Justificativa: Devido à ausência de espaços para lazer na comunidade, é necessário a implantação de um espaço.

Estratégias:
o
Realizar um diagnóstico do local adequado para a construção do parque; por
ex: área do Rio Bonito, Britaniti (Pompéia), etc.

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

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

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

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

dam a alteração do Plano Diretor vigente.

dam a alteração do Plano Diretor vigente.
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4º Proposta (T)

Ideia-Força: Educa Caximba.

Detalhamento: Execução de mais um CMEI e uma escola de ensino fundamental no Caximba, em lote regular nas proximidades da região.

Justificativa: Déficit de unidades educacionais próximas da região.

Estratégias:
o
Aquisição de terreno;
o
Busca de recursos junto ao governo federal;
o
Projeto padrão do IPPUC, com execução, através de empresa licitada e com
fiscalização da SME.

REGIONAL PINHEIRINHO

PD

1º Proposta

Ideia-Força: Ocupação Planejada.

Detalhamento: Planejar a ocupação das áreas livres coibindo as ocupações
irregulares.

Justificativa: Incentivar a baixa densidade nas proximidades das áreas de proteção ambiental.

Estratégias:
o
Identificação das áreas;
o
Definição de zona especifica com definição de eixos de comércio e serviço;
o
Previsão de áreas verdes e parques urbanos;
o
Diretrizes viárias estruturantes;
o
Definição de áreas para equipamentos comunitários.
2º Proposta (T)

Ideia-Força: Cidadão Integral.

Detalhamento: Buscar a integração da educação (infantil + fundamental +
médio + técnicos + superior) e o ensino em período integral para fundamental e médio com contra turno técnico.

Justificativa: O espaço foi utilizado para completar o detalhamento

Estratégias:
o
Parceria com governo do Estado para ensinos médio e técnicos e com o governo Federal para ensinos técnico e superior;
o
Parceria com iniciativa privada para ensino técnico;
o
Criação das escolas integrais.
3º Proposta (T)

Ideia-Força: Eco Regional.

Detalhamento: Recuperação das áreas degradadas pelas ocupações e usos
irregulares.

Justificativa: Destinação de uso adequado (preservação/lazer/cultura).

Estratégias:
o
Identificação das áreas degradas e do potencial de cada uma delas;
o
Elaboração de projetos para relocação das famílias, recuperação ambiental e
implantação dos novos usos;
o
Busca de recursos junto aos governos estadual e federal;
o
Implementação dos projetos.

mobilidade

uso do solo

mobilidade

3º Proposta (T)

Ideia-Força: Movimenta Campo de Santana.

Detalhamento: Mobilidade e infra-estrutura: Implantação do Terminal Campo de Santana e abertura, alargamento, pavimentação e iluminação de vias.

Justificativa: Área em constante e rápido desenvolvimento.

Estratégias:
o
Utilização em parte do recurso do PAC-Mobilidade, com contra-partida do
Município;
o
Estudo e desenvolvimento de projetos de alargamento ou abertura (fluxo
viário) pelo IPPUC e execução pela SMOP;
o
Execução do projeto do terminal por empresa licitada, com supervisão da
SMOP.

Grupo 4:

lazer e meio
ambiente

habitação e

2º Proposta (OK)

Ideia-Força: Criar linha de ônibus Caximba.

Detalhamento: Implantar linha de ônibus para atender a população do Caximba até o terminal Tatuquara.

Justificativa: Existe uma grande demanda para as pessoas do caximba
irem ao Tatuquara e acessar serviços em geral.

Estratégias:
o
Criar linha de ônibus que atenda a população;
o
Estudo da área;
o
Reestruturar os pontos de ônibus.

educação
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PD

1º Proposta

Ideia-Força: Vida Nova Caximba.

Detalhamento: Ampliação do Potencial Construtivo da área do bairro Caximba (ZR).

Justificativa: Melhor aproveitamento de área regular com apartamentos e
desapropriação de parte das propriedades das Olarias e da Igreja Católica.

Estratégias:
o
Construção de conjuntos habitacionais com 4 pavimentos;
o
Utilização de recursos do PAC, MCMV, em parceria com a COHAB, PMC e
Governo Federal;
o
Regularização e relocação das áreas ocupadas.

transporte
público

Grupo 3:

educação desenho ubano e
capacitação meio ambiente

Propostas para a Regional do Pinheirinho: 1ª Etapa

4º Proposta

Ideia-Força: Novos Caminhos.

Detalhamento: Buscar ampliação da mobilidade e acessibilidade através da
implantação de novos eixos viários e de transporte coletivo para que a regional se
torne mais atrativa para investimentos.

Justificativa: O espaço foi utilizado para completar o detalhamento

Estratégias:
o
Implantação do terminal do Tatuquara;
o
Implantação de ciclovias ligando terminais e áreas industriais e de serviços;
o
Criação de eixos estruturantes de ligação entre os bairros;
o
Pavimentação das vias existentes.

PD
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Propostas para a Regional do Pinheirinho: 1ª Etapa

4º Proposta (OK)

Ideia-Força: “Viva Verde”.

Detalhamento: Revitalização das áreas de proteção ambiental do Bairro
Tatuquara, Campo de Santana e Caximba.

Justificativa: Utilização destes espaços para a comunidade através de atividades de recreação e lazer, de forma orientada, melhorando a qualidade de vida
da população.

Estratégias:
o
Criar novos locais e readequar aqueles já existentes com suporte da administração pública, através de seus serviços para o desenvolvimento de atividades
com segurança e qualidade.

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

mobilidade
cultura
equipamentos
e serviços

3º Proposta (T)

Ideia-Força: Vá de Bike.

Detalhamento: Interligar pontos estratégicos da regional por meio de ciclofaixas e/ou ciclovias que permitam ao cidadão uma alternativa segura para sua
locomoção.

Justificativa: Com o intuído de reduzir o número de veículos, desafogar o
transporte público, estimular o exercício físico e contribuir para o meio-ambiente.

Estratégias:
o
Revitalização das áreas de passeios e implementação de ciclo faixas e ciclovias nas vias principais (perimetrais) com a função de ligar os principais pontos
da regional (indústria, comércio, lazer e serviços).

lazer e meio
ambiente

2º Proposta (T)

Ideia-Força: Mostre sua Cara.

Detalhamento: Espaço físico para atividades culturais (cinema, teatro, música, cinema).

Justificativa: Ausência de espaços para o acesso à cultura e ao lazer.

Estratégias:
o
Implantação desses espaços em núcleo regionais, facilitando e aproximando o acesso da população a esses espaços.

lazer e meio
ambiente

segurança

1º Proposta (T)

Ideia-Força: Plano Multimodal.

Detalhamento: Implantação de um novo terminal no Tatuquara, implantação
de malha cicloviária, revitalização das ruas existentes, pavimentação das ruas em
saibro, adequação das calçadas, implantação de novos binários, melhoraria da integração viária com municípios vizinhos.

Justificativa: A Regional necessita de um terminal na sua porção sul, bem
como melhorias nas ruas e calçadas; Ausência de malha cicloviária; Vias estreitas e
sem infraestrutura adequada na ligação com outros municípios.

Estratégias:

1º Proposta (T)

Ideia-Força: Núcleo de Proteção ao Cidadão.

Detalhamento: Espaço físico onde abrigaria de forma integrada os órgãos
de segurança pública (PM, Guarda Municipal, Polícia Civil), SETRAN e BPTRAN.

Justificativa: Com a finalidade preventiva de redução do tempo no atendimento das ocorrências e de execução integrada voltada à redução da violência e
à proteção às pessoas.

Estratégias:
o
Seriam implantados em locais onde há maiores índices de violência e criminalidade (ex. Tatuquara).

mobilidade

Grupo 6:

cultura e
lazer

Grupo 5:

o
Estudo de demanda de usuários do transporte público, estudo de tráfego para avaliar a capacidade das vias, desapropriações de terrenos para alargamento das vias, estudos
de origem-destino, levantamento de interesse pelo tipo de transporte.

2º Proposta (T)

Ideia-Força: Centros Culturais

Detalhamento: Centro Cultural – Capão/Pinheirinho; Centro Cultural – Tatuquara/Campo de Santana. Centros com infraestrutura de auditório e salas para trabalhos artísticos e culturais para atendimento das famílias de baixa renda.

Justificativa:

Estratégias:
o
Com recursos federais e administração da Fundação Cultural de Curitiba, através da
Lei de Incentivo à Cultura.

3º Proposta (T)

Ideia-Força: Ampliação de Equipamentos

Detalhamento: Reordenamento, adequação e ampliação dos equipamentos
públicos.

Justificativa: Atendimento eficiente, eficaz e efetivo, de acordo com a crescente população territorial.

Estratégias:
o
Revitalização dos equipamentos da educação; criação de novos; e todos em período
integral;
o
Implantação/ampliação de Unidades de Saúde (U.S) e criação do Hospital Sul;
o
Adequação dos territórios e dos equipamentos PSB e PSE, e ampliação;
o
Criação e ampliação de áreas de lazer no Tatuquara, Campo do Santana e Caximba.

4º Proposta (T)

Ideia-Força: Regional Verde.

Detalhamento: Implantação de parques e bosques e revitalização das áreas
alagáveis, com relocações e/ou urbanização das áreas.

Justificativa:

Estratégias:
o
Levantamento/Mapeamento das áreas verdes, alagáveis e ocupadas irregularmente;
o
Implantação de Bosques/Parques;
o
Relocação da população e/ou urbanização das áreas e revitalização destas, transformando-as em áreas de lazer.
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Grupo 1:

Grupo 2:

1º Proposta (T)

Ideia-Força: Plano Multimodal.

Detalhamento: Implantação de um novo terminal no Tatuquara, implantação de malha cicloviária, revitalização das ruas existentes, pavimentação das ruas
em saibro, adequação das calçadas, implantação de novos binários, melhoraria
da integração viária com municípios vizinhos.

Justificativa: A Regional necessita de um terminal na sua porção sul, bem
como melhorias nas ruas e calçadas; Ausência de malha cicloviária; Vias estreitas
e sem infraestrutura adequada na ligação com outros municípios.

Estratégias:
o
Estudo de demanda de usuários do transporte público, estudo de tráfego
para avaliar a capacidade das vias, desapropriações de terrenos para alargamento das vias, estudos de origem-destino, levantamento de interesse pelo tipo de
transporte.

segurança

1º Proposta (T)

Ideia-Força: Núcleo de Proteção ao Cidadão.

Detalhamento: Espaço físico onde abrigaria de forma integrada os órgãos de
segurança pública (PM, Guarda Municipal, Polícia Civil), SETRAN e BPTRAN.

Justificativa: Com a finalidade preventiva de redução do tempo no atendimento das ocorrências e de execução integrada voltada à redução da violência e à proteção às pessoas.

Estratégias:
o
Seriam implantados em locais onde há maiores índices de violência e criminalidade (ex. Tatuquara).

educação e
capacitação

2º Proposta (T)

Ideia-Força: Cidadão Integral.

Detalhamento: Buscar a integração da educação (infantil + fundamental +
médio + técnicos + superior) e o ensino em período integral para fundamental e médio com contra turno técnico.

Justificativa: O espaço foi utilizado para completar o detalhamento

Estratégias:
o
Parceria com governo do Estado para ensinos médio e técnicos e com o governo Federal para ensinos técnico e superior;
o
Parceria com iniciativa privada para ensino técnico;
o
Criação das escolas integrais.

2º Proposta

Ideia-Força: Comunidade Garantida.

Detalhamento: Sincronia no planejamento e execução de novos projetos
habitacionais pela COHAB com a construção de equipamentos necessários para o
bem estar da população.

Justificativa: Desta forma estaremos garantido a saúde, educação, lazer e
cultura.

Estratégias:
o
Nas licitações procurar mecanismos para que a mesma empresa faça as
construções das unidades habitacionais e dos demais equipamentos públicos.

3º Proposta (T)

Ideia-Força: Regional Verde.

Detalhamento: Implantação de parques e bosques e revitalização das áreas alagáveis, com relocações e/ou urbanização das áreas.

Justificativa:

Estratégias:
o
Levantamento/Mapeamento das áreas verdes, alagáveis e ocupadas irregularmente;
o
Implantação de Bosques/Parques;
o
Relocação da população e/ou urbanização das áreas e revitalização destas, transformando-as em áreas de lazer.

lazer e meio
ambiente

lazer e meio
ambiente

desenho urbano
e habitação

mobilidade

Propostas para a Regional do Pinheirinho: 2ª Etapa

3º Proposta (T)

Ideia-Força: Eco Regional.

Detalhamento: Recuperação das áreas degradadas pelas ocupações e usos
irregulares.

Justificativa: Destinação de uso adequado (preservação/lazer/cultura).

Estratégias:
o
Identificação das áreas degradas e do potencial de cada uma delas;
o
Elaboração de projetos para relocação das famílias, recuperação ambiental e
implantação dos novos usos;
o
Busca de recursos junto aos governos estadual e federal;
o
Implementação dos projetos.

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

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

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

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

dam a alteração do Plano Diretor vigente.

dam a alteração do Plano Diretor vigente.
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Propostas para a Regional do Pinheirinho: 3ª Etapa
A partir da segunda etapa de elaboração de propostas e definição
de prioridades, as ideias-força resultantes foram colocadas em votação.
Os participantes puderam escolher uma das seguintes ideias como proposta prioritária para a regional:
Ideia-Força: Núcleo de Proteção;
Ideia-Força: Eco Regional/Regional Verde;
Ideia Força: Cidadão Integral;
Ideia-Força: Comunidade Garantida;
Ideia Força: Plano Multimodal.
A proposta mais votada como prioridade para a Regional Pinheirinho foi a ideia-força “Eco Regional” ou
“Regional Verde”, com 22% dos votos. Neste sentido, cabe a ressalva de
que as duas ideias-força foram agrupadas em uma só no momento de
votação, devido ao entendimento de que as estas estavam diretamente
relacionadas.
As ideias-força “Cidadão Integral” e “Plano Multimodal” ficaram
em segundo e terceiro lugar na votação, respectivamente. A proposta relacionada à sincronia na implantação dos empreendimentos redidenciais
com a construção de equipamentos públicos ficou em quarto lugar, com
16% dos votos. Na sequência, a ideia-força “Núcleo de Proteção” ficou em
última colocação, com 15% dos votos.

PROPOSTAS VOTADAS COMO PRIORITÁRIAS PARA A REGIONAL

Levantamento Técnico x Perceptivo
Considerações acerca das três dimensões

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.

socioeconômico

Levantamento Síntese

Quando analisada a variação populacional da Regional Pinheirinho e dos respectivos bairros no período entre 2000 e 2010, é possível concluir que procede a
percepção da Regional como uma das principais áreas de expansão de Curitiba. Enquanto o município cresceu em torno de 10%, no mesmo período os bairros Tatuquara e Campo de Santana tiveram um crescimento de, respectivamente, 45% e 263%.
No que diz respeito às desigualdades existentes dentro da Regional, é possível verificar que de fato há uma grande diferença entre os bairros. Observando-se
os gráficos e o mapa de rendimento, é possível concluir que a renda média domiciliar e per capita do bairro Capão Raso é bastante superior a que foi constatada no
bairro Caximba, onde está localizada a ocupação 29 de Outubro. Também quando
analisados os dados de segurança, ainda que o Caximba tenha o menor número de
homicídios, quando este número é relativizado pela população, o resultado chega a
3,5 homicídios/1.000 habitantes, o maior índice da Regional.
Com relação às ocupações irregulares, foi possível verificar a coincidência de
algumas destas com as áreas no entorno dos rios e com a porção territorial pertencente ao bairro Caximba. Entretanto, também foi possível identificar uma concentração no entorno da Linha Férrea, que faz divisa entre os bairros Tatuquara e CIC,
e no bairro Pinheirinho, que também concentra 37% dos domicílios em condição de
extrema pobreza.
Algumas das informações perceptivas não puderam ser contrapostas ao levantamento técnico, entretanto, enriqueceram o diagnóstico. O reconhecimendo do
choque cultural e da falta de identificação da população imigrante com o município
de Curitiba é de fundamental importância e pode justificar alguns dos fatos levantados, como o alto índice de violência. A esse respeito, a constatação de que os
principais alvos de violência são crianças, adolescentes e mulheres também foi uma
informação relevante incorporada ao diagnóstico.
Outra observação interessante foi quanto às fontes geradoras de emprego,
como a construção civil e as indústrias localizadas nas proximidades. No entanto,
fica a ressalva de que ambas as fontes exigem atenção. O aumento dos empreendimentos habitacionais demandam infraestrutura básica e equipamentos públicos,
bem como a atração de mão de obra advinda de outras cidades, sem o devido suporte e acompanhamento, pode resultar em problemas sociais, como a proliferação de
ocupações irregulares e o aumento da violência.

Fonte: Administração Regional do Pinheinho
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013
Nota: As ideias-força “Eco Regional” e “Regional Verde” foram condensadas em uma só, devido à semelhança das propostas.

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

REGIONAL PINHEIRINHO

51

Levantamento Técnico x Perceptivo
A percepção da Regional Pinheirinho como detentora de uma quantidade significativa de maciços florestais pode ser facilmente validada quando analisados os
indicadores de áreas verdes. A Regional contribui com 15% do montante municipal e
tem o quarto maior índice de áreas verdes por habitante: 95,48 m²/hab. Entretanto,
o receio de que a pressão de ocupação dessas áreas acabe por extingui-las também
é válido. Conforme já mencionado, a Regional teve bairros com crescimento superior
a 200% entre 2000 e 2010. Ainda, se sobrepostos o mapa de ocupações irregulares
sobre o de zoneamento ou de áreas verdes é possível concluir que grande parte das
ocupações estão localizadas justamente sobre áreas de preservação ambiental ou
de preservação permanente (APA e APP).
A Regional também acertou quando julgou baixo o número de equipamentos
relacionados ao meio ambiente. Apesar do grande número de praças e jardinetes,
não há nenhum bosque ou parque. Ainda, quando o indicador analisado são as áreas verdes públicas, a Regional perde muitas posições, encerrando o segundo pior
indicador (contribui com apenas 2% do montante municipal e a proporção por habitante é de 0,83 m²). Com relação à distribuição entre os bairros, o Tatuquara é o que
possui o indicador mais elevado, em função de dois eixos de animação que abriga,
entretanto a proporção ainda é inferior à média municipal.
Somada à ocupação irregular das áreas ambientalmente frágeis, houve a
menção à falta de atendimento sanitário às residências que estão localizadas nestas
áreas. Não foi possível desagregar os dados somente para essas localidades, entretanto, se analisados os dados do bairro Caximba, que concentra algumas ocupações,
é possível verificar o atendimento a apenas 4,4% dos domicílios com rede de esgoto,
a existência de 12,9% de domicílios com lixo acumulado nos logradouros do seu entorno e 18,7% com esgoto a céu aberto nas imediações domiciliar.
Algumas informações perceptivas extras também puderam ser incorporadas
ao diagnóstico, como algumas fontes poluidoras do meio ambiente – construção civil, indústrias e o CEASA, e destaques positivos, como a boa distribuição dos pontos
de câmbio verde e o exemplo bem sucedido das hortas comunitárias.

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

mobilidade

ambiental

Considerações acerca das três dimensões

Com relação à infraestrutura viária, foi correto o apontamento da Regional
como sendo a que possui a maior proporção de vias em saibro: são 17% das vias
executadas com esse tipo de pavimento. Também é alto o percentual de vias com
pavimentação alternativa: 70%. E através do mapa do sistema viário por tipo de pavimento é possível validar a percepção dos bairros Caximba, Campo de Santana e
Tatuquara como os mais carentes de infraestrutura.
Considerando a precariedade das vias, a percepção de vias estreitas e a legislação que aborda o tema calçadas, através da qual o proprietário tem a responsabilidade pela construção e manutenção dos passeios em vias dotadas de pavimentação
definitiva, é justificada a sensação da falta de acessibilidade nas vias da Regional.
De acordo com os dados do Censo IBGE 2010, não chega a 15% os domicílios localizados nos bairros supracitados dotados de calçadas no entorno, e o percentual
cai para abaixo de 2% quando analisada a existência de rampas para cadeirantes
na proximidade dos domicílios. A esse respeito, ainda foi adicionada a percepção da
existência de um número significativo de cadeirantes residentes na Regional.
No que diz respeito ao transporte público, também certifica-se a sensação
de que os três bairros menos atendidos pelo modal são Tatuquara (89% da população atendida), Campo de Santana (78% da população atendida) e Caximba (30% da
população atendida). Ainda é possível observar que as linhas que atendem esses
bairros são quase que exclusivamente alimentadoras.
Entretanto, a precariedade das vias e o baixo atendimento pelo transporte
coletivo não foram as únicas justificativas levantadas para a dificuldade de acesso à
porção sul da Regional. De fato, efetiva-se a percepção das poucas vias de ligação:
Linha Verde e Eixo de Integração. Ainda, o crescimento populacional no período recente e a predominância em alguns bairros da tipologia habitacional de alta densidade (apartamentos) justificam o sentimento de sobrecarga das vias mencionadas.
Por fim, também a falta de ciclovias pode ser comprovada através do mapa
do sistema cicloviário do município. Apenas uma via na divisa com a Regional Portão
e outra que corta o bairro Capão Raso estão dotadas dessa infraestrutura, deixando
novamente toda a porção sul desprovida de alternativas de locomoção.
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