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REGIONAL PORTÃO

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 Portão
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.
Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Portão
Fonte: Administração Regional do Portão, IPPUC - Setor de Monitoração
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Caracterização Territorial

LEVANTAMENTO TÉCNICO

A área total da Regional Portão é de 3.382,12 hectares, o que corresponde a 7,78% do território de Curitiba. No que diz respeito à extensão
territorial, a Regional é a menor do município.

A Regional Portão é composta por 11 bairros: Água Verde, Campo
Comprido-2, Fanny, Fazendinha, Guaíra, Lindóia, Novo Mundo, Parolin, Portão, Santa Quitéria e Vila Izabel.
O Novo Mundo é o maior bairro da regional, com 594,88 hectares,
e o menor é o Lindóia, com 118,18 hectares.

mapa da divisão territorial das regionais de curitiba

mapa da divisão territorial dos bairros da regional
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fanny

O nome Fanny é uma homenagem à nora de Robert Hauer, antigo proprietário de
terras na parte sul da cidade nos anos de 1940. Casada com Arthur Hauer, filho
de Robert, Fanny (1897-1965) ficava orgulhosa com a denominação do bairro (embora residisse na antiga “Vila Hauer”). E sua sogra Guilhermina foi homenageada
postumamente com seu nome sendo atribuído à Vila Guilhermina, que era do tamanho de dez quadras e ficava ao lado do bairro Fanny. O plano diretor de 1966
mostra que a região era pouco habitada, por uma questão prática: boa parte se
mostrava imprópria para construções, por causa dos terrenos alagadiços. Hoje é
um bairro caracterizado pela presença de uma série de indústrias e por uma população bastante ativa. Embora há algum tempo tivesse característica de um
bairro dormitório, após as melhorias nas vias principais de acesso à região, já começa a mostrar sinais de valorização imobiliária. O canteiro central da Avenida
Wenceslau Braz, em 1981, foi transformado em uma área de lazer e animação o
que contribuiu para a valorização da região - o Eixo de Animação Wenceslau Braz.

fazendinha

A região do Campo Comprido tem suas antigas referências na década de 1660,
quando compreendia terras de ocupação do povoador Baltazar Carrasco dos Reis.
Porém, foi a partir de 1875 que nessa região e imediações próximas concentrou-se
uma ocupação expressiva de núcleos coloniais poloneses, dando origem posteriormente em 1892, ao Distrito Municipal de Nova Polônia. No final da década de 1870
chegaram em Campo Comprido os colonos italianos que se fixaram às margens da
velha estrada do Mato Grosso (atual Rua Eduardo Sprada). Em 1887 constava no
livro tombo da Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes de Campo Comprido, o início
da construção da primeira capela pelos imigrantes italianos e, em 1896, autorizada
a construção da igreja de Campo Comprido. A maior parte da população do Campo
Comprido dedicou-se à lavoura, nas primeiras décadas do século XX, conforme o modelo de colonização dos arredores de Curitiba. O comércio e indústrias de pequena
escala se estabeleceram às margens da antiga estrada do Mato Grosso. Em 1938
foi criado o Distrito de Campo Comprido em Curitiba que, juntamente com o Distrito
de Ferraria em Campo Largo, ocupou o território do extinto Distrito de Nova Polônia.

A região do bairro Fazendinha tem suas referências mais antigas datadas do século XVll, com a destinação de sesmarias para Baltazar Carrasco dos Reis em
1661, nas proximidades do Rio Barigui. No decorrer do século seguinte, a localidade era ocupada com sítios e fazendas formando-se uma importante trilha para
a passagem dos tropeiros, entre os muitos caminhos traçados na época. Conhecido como Atalho da Fazendinha essa trilha fazia a ligação entre os Campos Gerais
e São José dos Pinhais, diminuindo distâncias e facilitando o trajeto também das
tropas de soldados e dos tropeiros com o gado que seguiam para o litoral. A história da região também está ligada à chegada da família Klemtz que, a partir da
segunda metade do século XlX em 1887, adquiriu terras e investiu no ramo oleiro
contribuindo para o seu desenvolvimento. Francisco Klemtz, imigrante alemão, fundou a Olaria Esperança, que tinha reconhecimento nacional e atendia também aos
pedidos vindos de várias regiões do país. Em meados do século XX, por volta dos
anos de 1950, os antigos sítios deram lugar aos primeiros loteamentos da região.

guaíra

campo
comprido

Caracterização Histórica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

No início do século XX, a região era habitada por operários, lavradores e chacareiros.
Com a chegada do casal Francisco e Bárbara Prochaska em 1927, o bairro começou
a existir como comunidade, sendo então ambos considerados os fundadores da Vila
Guaíra. O casal era muito religioso e ensinava o catecismo para as crianças. Em 1958,
foi fundada a Paróquia de São Cristóvão, considerado o padroeiro dos motoristas, onde
todos os anos, na data do padroeiro (25 de julho), é organizada uma grande festa com
procissão motorizada. Uma característica única deste bairro é o nome de suas ruas que
homenageiam os estados brasileiros tais como: Rio Grande do Sul, Paraíba, São Paulo,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, entre outros. A Vila Guaíra, desde 1975,
já não tem mais a palavra “Vila” no nome, mas muitos ainda a chamam de Vila Guaíra.

Foto Histórica do Bairro Água Verde

água verde

Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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O Bairro Água Verde era antigamente ocupado por fazendas e chácaras drenadas
por um rio de coloração esverdeada resultante da vegetação que se acumulava em
seu leito e bordas. A menção popular se referia ao rio Água Verde que posteriormente daria inspiração para o nome do futuro bairro. O bairro tem sua história relacionada à antiga colônia Dantas, criada em 1878, formada por colonos italianos que
receberam lotes por cartas de aforamento, concedidos pela Câmara Municipal de
Curitiba. Além da lavoura praticava-se também a criação de gado leiteiro com o fornecimento de leite para o centro de Curitiba. A indústria do tipo artesanal era composta principalmente por barracarias que se concentravam ao longo da antiga estrada
do Portão (atual Avenida República Argentina). Posteriormente as chácaras foram
loteadas e as casas dos colonos deram lugar aos edifícios, transformando a antiga
colônia Dantas em uma das regiões de maior densidade demográfica de Curitiba.

REGIONAL PORTÃO

parolin

Os registros iniciais da ocupação do Parolin datam de 1872, conforme Ata da Câmara de Curitiba, referindo-se à propriedade do Dr. Motta (Sr. Joaquim Ignácio Silveira da Motta). Posteriormente em 1909, passou a pertencer à família Parolin
composta por imigrantes italianos. As propriedades dos Parolin eram referência local desde sua ocupação inicial e dariam inspiração para o futuro nome do bairro.
Na década de 1910 iniciou-se o processo de subdivisão das grandes propriedades,
por motivo de partilha entre os herdeiros, surgindo a Vila Parolin. Com o processo de loteamento das chácaras, bem como de abertura de ruas, a região adquiria
aos poucos uma nova feição. Iniciaram-se empreendimentos locais estando entre
eles as madeireiras e as olarias. O prolongamento da Avenida Marechal Floriano
Peixoto, em direção ao Boqueirão, também possibilitou grandes transformações
na região, atraindo comércio e serviços. Nos anos de 1960, a região começou a
ser adensada por um contingente populacional proveniente de outras cidades, em
busca de trabalho, que se concentrou principalmente ao longo do rio Vila Guaíra.

lindóia

novo mundo

Alberto Stenzowski foi o pioneiro deste bairro. Veio aos 14 anos da Europa, residindo
primeiro em Contenda e Thomaz Coelho. Aqui no bairro se estabeleceu com um armazém que chamou Novo Mundo, onde eram vendidos secos e molhados, junto a uma
pousada. O pátio ficava cheio de carroças e cavalos, durante o pernoite dos colonos e
tropeiros. Em 1908, Stenzowski arrendou o armazém para o espanhol Joaquim Font,
que trabalhava com ferragens e erva-mate (da família Leão), e voltou para Contenda.
De volta a Curitiba, já amigo de Font, resolveu deixá-lo com o ponto do armazém Novo
Mundo, mas abriu outro em frente, chamando-o de Velho Mundo. A concorrência
foi benéfica pois trouxe progresso à região. Todos os antigos moradores viviam do
comércio: os Kowalski, seleiros, os Dudeck, alfaiates, Krachinski, fabricava palhas,
Durval Ferreira fabricava balas, Araújo tinha uma Pharmácia, e os Klemtz uma olaria,
entre outros como: os Gomes, Schier, Biscaia, Isfer, Zaleski. O armazém Novo Mundo
ficava no lugar do atual Largo Novo Mundo, mas foi demolido para ampliação da rua.

O Bairro Lindoia se encontra, hoje, em terras que faziam parte das propriedades
do imigrante alemão, Robert Hauer. Em 16 de agosto de 1948, a região começou a
ser loteada e as primeiras famílias chegavam dispostas a trabalhar em seus terrenos. Anos depois, os padres salesianos formam a Paróquia Menino Jesus de Praga,
localizada na antiga Região do Boiadeiro e fundada em 08 de maio de 1977, por
Dom Pedro Fedalto. A Associação dos Moradores e o Centro Comunitário Profeta
Elias têm uma importante participação nos melhoramentos do bairro. Uma escola
de referência no bairro é a Escola Dom Ático Euzébio da Rocha situada na Avenida
Wenceslau Bráz. Nessa avenida, que até os anos 80 era um espaço sem utilidade, existe atualmente um dos maiores complexos esportivos da cidade de Curitiba
com dezenas de quadras e pistas para lazer e esportes de toda a comunidade. No
bairro também está localizado um dos principais binários do trânsito de Curitiba, a
Avenida Santa Bernadethe, que liga os bairros Novo Mundo, Fanny e Hauer com a
Linha Verde, a principal e maior avenida da cidade, que substituiu o antigo trecho
urbano da BR-116. A Vila Lindoia, desde 1975, já não tem mais “Vila” no nome.

vila izabel

A origem do nome do bairro deve-se ao fato de seus moradores decidirem, em
1950, construir a primeira capelinha do bairro, que recebeu o nome de Santa Quitéria devido à imagem da santa que foi doada à capela por Dona Maria Bitana, moradora da região. O bairro também é conhecido como “Carmela Dutra”, que conforme alguns moradores mais antigos, seria uma homenagem prestada à esposa
do general Gaspar Dutra, ex-presidente da República. O bairro costumava ser uma
extensa lavoura de milho, feijão, arroz e outros cereais. Os pioneiros, entre eles
alemães, poloneses e italianos lembram com saudades de suas caçadas e pescarias no Vale do Rio Barigui. Na década de 50, o bairro começou a se desenvolver
com a construção de inúmeros conjuntos habitacionais. Outro fator de progresso
do bairro foi a união e o sentido de vida comunitária de sua população. Um bom
exemplo é a sociedade local, fundada em 1949, com a denominação de Sociedade Beneficente e Recreativa de Santa Quitéria. Em 1971, junto à Igreja de Santa
Quitéria, foi instalado o primeiro pavilhão do Pequeno Cotolengo do Paraná, com o
objetivo de atender crianças com deficiência. A ideia surgiu do padre italiano Dom
Orione, impressionado com o trabalho realizado na Itália pelo padre Benedito Cotolengo. Atualmente o Pequeno Cotolengo se encontra no bairro Campo Comprido.

O bairro Vila Isabel teve sua origem relacionada a Raimundo Vasconcelos que, em
1890, veio do Ceará para Curitiba. Alguns anos mais tarde, Raimundo comprou uma
propriedade e lá construiu uma leiteria, a qual chamou de “Vacaria Vila Isabel”, em
homenagem à sua mãe. A esposa de Raimundo pertencia à família de Dario Vellozo,
poeta e filósofo que, em 1909, fundou o Instituto Neo-Pitagórico, que existe até hoje
no mesmo bairro. A grafia predominante do nome do bairro adotou a forma arcaica
do nome Isabel, uma homenagem à Isabel de Aragão (rainha de Portugal e também
considerada santa). Antigamente, toda a região da Vila Isabel formava uma extensa mata, muito frequentada por caçadores e pescadores. Com o passar do tempo,
seus moradores transformaram a mata numa grande lavoura de milho, feijão, arroz
e outros cereais. Pela vila passavam alguns caminhos que chegavam até a estrada
que ligava Curitiba a Ponta Grossa, fazendo do local um ponto de pouso de tropeiros. Os negócios realizados por estes viajantes intensificaram as atividades comerciais e produtivas da região, provocando um significativo desenvolvimento urbano.

portão

santa
quitéria

Caracterização Histórica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

O antigo Portão era o ponto de encontro do atalho que vinha do Campo Comprido, atravessava o Barigui e a Fazendinha, completando a ligação entre os caminhos de Campos Gerais e de São José, com destino à Paranaguá. Na região existia um posto fiscal para o controle e acompanhamento da passagem de animais,
procedentes de Curitiba e dos Campos Gerais, que teria inspirado a origem do
nome “Portão”. A barreira fiscal também veio a estipular taxas pelo comércio ambulante de mercadorias, transportadas por colonos através de carroças. O grande
marco de evolução da antiga localidade deu-se no final do século XlX, época em
que Curitiba constituía-se por imigrantes e engenhos de erva-mate. Em 1894,
a estrada de ferro Curitiba-Paranaguá foi prolongada até Ponta Grossa passando pela antiga região do Portão. A facilidade no transporte de cargas tornou a região um centro comercial e industrial, principalmente pela fabricação de barricas.
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Caracterização Demográfica
População E DENSIDADE DEMOGRÁFICA

DENSIDADE DEMOGRÁFICA por setorES censitárioS - regional PORTÃO - 2010

A Regional Portão é a segunda mais populosa, com uma população de 243.506 habitantes, o que corresponde a 13,90% do total do Município. No período de 2000 a 2010 apresentou crescimento de apenas
5,00%, metade do crescimento da cidade, que foi de 10,37%.
População por regional (habitantes) - 2010

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

A porção do bairro Campo Comprido que se localiza na área sob
administração da Regional apresentou um crescimento de 43,44% em
sua população no período de 2000 a 2010. No mesmo período a população do bairro Parolin encolheu 3,57%.
A densidade populacional da regional é a maior do município: 72,0
hab/ha. Os bairros com maior densidade são Vila Izabel e Água Verde,
apresentando, respectivamente 95,43 e 107,74 hab/ha.

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

2010

Densidade
(habit./ha.)

Variação
Populacional

Água Verde

49.866

51.425

107,74

3,13%

Campo Comprido - 2

7.069

10.140

41,79

43,44%

Fanny

7.866

8.415

41,69

6,98%

Fazendinha

26.122

28.074

75,39

7,47%

Guaira

14.268

14.904

64,48

4,46%

Lindóia

8.343

8.584

72,64

2,89%

Novo Mundo

42.999

44.063

74,07

2,47%

Parolin

11.982

11.554

51,16

-3,57%

Portão

40.735

42.662

72,82

4,73%

Santa Quitéria

11.720

12.075

57,39

3,03%

Vila Izabel

10.949

11.610

95,43

6,04%

Regional Portão

231.919

243.506

72,00

5,00%

Bairros

Fonte: IPPUC - Banco de Dados
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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Caracterização Demográfica
Idade de População
A pirâmide etária da Regional Portão apresenta estreitamento na
base, indicando uma tendência na diminuição percentual de crianças e
jovens.
A população mais jovem representa 43,15% da população total,
sendo composta por 42.125 crianças (0 a 14 anos) e 62.866 jovens (entre 15 a 29 anos).
A população idosa (acima de 60 anos) é de 32.296 habitantes e
representa 13,3% da população total da regional.

pirâmide etária da regional PORTÃO - 2010

LEVANTAMENTO TÉCNICO

representatividade das faixas etárias - regional PORTÃO 2000 E 2010
A população da Regional em 2010, por
faixa etária, estava assim distribuída:
0 a 4 anos - 5,5 % da população;
5 a 14 anos - 11,8 % da população;
15 a 24 anos - 16,1 % da população;
25 a 59 anos - 53,3 % da população;
60 anos e mais - 13,3% da população;
Fonte: IBGE - Censo 2000 e 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração

POPULAÇÃO, POR COR OU RAÇA - regional PORTÃO - 2010

Fonte: IBGE - Censo 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração

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

população alfabetizada
O percentual de alfabetização da população de cinco anos ou
mais, seja por gênero ou a totalidade, da Regional Portão é superior ao
de Curitiba.
Os bairros Água Verde, Portão, Vila Izabel e Fanny atingiram o patamar de mais de 98% da população de cinco ou mais anos alfabetizada.
A extensão do Campo Comprido pertencente à Regional do Portão obtive
os valores mais baixos.
No município e nesta Regional há uma leve tendência de que o
percentual de homens alfabetizados seja ligeramente superior ao das
mulheres. Porém, há as excessões do bairro Vila Izabel e do Água Verde.
No primeiro o percentual de alfabetização das mulheres é superior ao dos
homens. Enquanto, no segundo há uma equidade nos valores de ambos
os gêneros. Conforme o gráfico a seguir:

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

Taxa de atendimento
creches e pré-escola
A Regional Portão tem uma população entre 0 e 5 anos de 16.041
crianças. Dessas, 4.307 crianças, que correspondem a 26,85% do total,
são atendidas em creches públicas municipais e conveniadas e escolas
municipais que oferecem pré-escola.

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

CONVENIADAS

CMEI

EM

TOTAL

Água Verde

0

0

0

0

Campo Comprido

160

0

14

174

Fanny

0

0

0

0

Fazendinha

111

614

69

794

Guaíra

0

466

0

466

Lindóia

105

276

0

381

Novo Mundo

287

365

116

768

Parolin

111

0

0

111

Portão

312

381

0

693

Santa Quitéria

89

697

0

786

Vila Izabel

134

0

0

134

Regional Portão

1309

2799

199

4307

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 PORTÃO - 2012

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

Educação

Taxa de atendimento

unidades da educação por tipo - regional PORTÃO - 2013

ensino fundamental
A população com idade entre 6 e 10 anos na Regional é de 16.351
crianças. Na Regional Portão, o Município atende 63,73% dessas crianças em escolas públicas municipais.
O bairro com maior percentual de crianças em escola pública é o
Vila Izabel, onde a taxa de atendimento chega a 183,4% da população
de crianças do bairro. Os bairros Fanny e Guaíra também ultrapassam os
100%. Isso ocorre quando as escolas atendem um público residente em
outras localidades.
A população com idade entre 11 e 14 anos, estudantes dos anos
finais do Ensino Fundamental (6º ano até o 9º ano), somam 12.433 jovens, mas somente 9,14% são atendidas em escolas municipais. Os demais jovens são atendidos em escolas estaduais e particulares.

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

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

IDEB - ensino fundamental
O IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - para os anos
iniciais mostra um desempenho decrescente das escolas da Regional Portão.
Em 2009, 19 escolas atingiram ou superaram a meta estabelecida (nota igual
ou superior a 5,1) e, em 2011, esse número caiu para 17 escolas a atingirem
a meta (nota igual ou superior a 5,5). Cinco escolas não atingiram a meta para
2011. Esse número era de apenas três escolas em 2009.

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

ideb em escolas municipais - regional PORTÃO 2009 e 2011
ESCOLA

BAIRRO

Escola Municipal Itacelina Bittencourt
Escola Municipal CEI Belmiro César

2011

Meta: 5,1 Meta 5,5

Guaíra

3,9

4,1

Fanny

5,8

5,1

Escola Municipal CEI do Expedicionário

Novo Mundo

4,6

5,2

Fonte: I SME / Departamento de Planejamento e Informações 2012

Escola Municipal CEI Francisco Klemtz

Portão

5,3

5,2

Elaboração: IPPUC- Setor de Monitoração

Escola Municipal Nova Esperança

Fazendinha

5,5

5,3

Escola Municipal CEI Professora Nair de Macedo

Novo Mundo

5,7

5,5

Escola Municipal Doutor Osvaldo Cruz

Novo Mundo

5,4

5,6

Escola Municipal Padre João Cruciani

Campo Comprido

4,9

5,8

Portão

5,6

5,9

Escola Municipal Padre José de Anchieta

Fazendinha

5,5

6,0

Escola Municipal Maria Clara Brandão Tesserolli

Novo Mundo

6,4

6,1

Escola Municipal Miguel Krug

Guaíra

6,5

6,2

Escola Municipal Arapongas

Novo Mundo

6,6

6,3

Escola Municipal CEI Professor Adriano Gustavo Carlos
Robine

Fazendinha

5,9

6,4

Fanny

6,2

6,4

Escola Municipal Graciliano Ramos

Fazendinha

6,4

6,4

Escola Municipal Madre Maria dos Anjos

Novo Mundo

6,2

6,6

Portão

6,5

6,7

Vila Izabel

6,4

6,8

Escola Municipal Desembargador Marçal Justen

Água Verde

7,0

6,9

Escola Municipal São Luiz

Água Verde

7,2

7,5

Vila Izabel

7,3

7,5

Parolin

-

-

Escola Municipal Papa João XXIII

Escola Municipal Elevir Dionísio

Escola Municipal Professora Maria Nicolas
Escola Municipal Campo Mourão

Escola Municipal Presidente Pedrosa
Escola Municipal Professora Nansyr Cecato Cavichiolo

12

2009

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 23 escolas municipais, três escolas apresentaram taxas superior ou igual a 5,0%. Entre estas, a Escola Municipal Itacelina Bittencourt apresentou a maior taxa de reprovação de Curitiba.

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

Taxa de reprovação (%)

Escola Municipal CEI Belmiro César

Fanny

8,68

Escola Municipal Itacelina Bittencourt

Guaíra

13,72

Escola Municipal Papa João XXIII

Portão

9,01

Nome da escola

Fonte: I SME / Departamento de Planejamento e Informações 2012

Fonte: SME / Departamento de Planejamento e Informações 2012

Elaboração: IPPUC- Setor de Monitoração

Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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Equipamentos: Saúde

UnidadeS de saúde PÚBLICO MUNICIPAIS nos bairros por tipo
REGIONAL PORTÃO - 2013

unidades de saúde por tipo - regional PORTÃO - 2013

Equipamentos de Saúde - Públicos Municipais
US
US US - CAPS
US
Unidade de
US
Laboratório
Básica /
CAPS Especializada
US
Bairro
Saúde da
Pronto
Básica / de Análises
Saúde da
Álcool e em Saúde Especializada
Família Atendimento
UMS
Clínicas
Família
Drogas
Mental
Água Verde
Campo
1
Comprido
Fanny
Fazendinha
1
1
1
Guaíra
1
1
Lindóia
1
Novo
4
Mundo
Parolin
1
Portão
1
1
Santa
1
1
1
Quitéria
Vila Izabel
2
Total
8
3
1
2
1
2
1
1
Fonte: SMS - Secretaria Municipal de Saúde, IPPUC - Banco de Dados/SEUC - Sistema de Equipamentos Urbanos de Curitiba
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

UnidadeS de saúde PARTICULARES nos bairros por tipo
REGIONAL PORTÃO - 2013
Equipamentos de Saúde - Particulares
Hospital
Bairro
Hospital Dia
Especializado
Água Verde
2
7
Campo Comprido
Fanny
Fazendinha
Guaíra
Lindóia
Novo Mundo
1
Parolin
Portão
1
1
Santa Quitéria
Vila Izabel
3
9
Total

Hospital Geral
1
1
2

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

unidades do abastecimento por tipo - regional PORTÃO - 2013
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unidades da ação social por tipo - regional PORTÃO - 2013
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Equipamentos: Cultura e Sociedade Civil Organizada
unidades da cultura por tipo - regional PORTÃO - 2013

organização da sociedade civil - regional PORTÃO - 2013
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Segurança

homicídios dolosos
De acordo com os Inquéritos Instaurados da Polícia Civil, a Regional Portão teve um decréscimo de 30% no número de homicídios dolosos
registrados em 2012 em relação a 2010.
Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, o bairro com
maior número de homicídios dolosos em 2012 foi o Novo Mundo (10 ocorrências), seguido diretamente pelo Fazendinha e Parolin (9 ocorrências).
Também é possível notar uma predominância de homicídios por arma de
fogo: 86% do total.

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

MÉTODO

TOTAL POR
MÉTODO

TOTAL POR
BAIRRO

Água Verde

ARMA DE FOGO

1

1

ARMA DE FOGO

4

OBJETO CORTANTE
PENETRANTE

1

OBJETO CORTANTE
PENETRANTE

1

Campo Comprido
Fanny

1

ARMA DE FOGO

8

FORÇA CORPORAL

1

ARMA DE FOGO

6

FORÇA CORPORAL

1

Lindóia

ARMA DE FOGO

2

2

Novo Mundo

ARMA DE FOGO

10

10

ARMA DE FOGO

7

Parolin

OBJETO CORTANTE
PENETRANTE

2

Portão

ARMA DE FOGO

4

4

Santa Quitéria

ARMA DE FOGO

2

2

ARMA DE FOGO

1

1

FORÇA CORPORAL

1

Fazendinha
Guaíra

Vila Izabel

TOTAL
Fonte: SMS; SESP, 2012
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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9
7

9

1
52

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

homicídios dolosos

ACIDENTES FATAIS NO TRÂNSITO

No que diz respeito à faixa etária das vítimas, há uma concentração de adultos (25 a 59 anos), com 60% das ocorrências, seguida diretamente por jovens (15 a 24 anos), com 37% do total.

Em 2012, foram registrados 26 acidentes fatais no trânsito, correspondente a 10% do total registrado em Curitiba. Dos 11 bairros da
Regional Portão, apenas dois não tiveram ocorrência: Santa Quitéria e
Vila Izabel. No outro extremo, o bairro Portão registrou 9 casos.
Dentre os 26 acidentes fatais registrados, em 58% a vítima trafegava a pé. A menor ocorrência constatada foi para o usuário do modal
caminhão.

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

BAIRROS

0a4
anos

5 a 14
anos

Água Verde

0

0

1

0

0

0

Campo Comprido

0

0

4

1

0

0

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

Fanny

0

0

0

1

0

0

Fazendinha

0

0

1

8

0

0

Guaíra

0

0

3

3

1

0

Lindóia

0

0

2

0

0

0

Novo Mundo

0

0

5

5

0

0

Parolin

0

0

3

5

0

1

Portão

0

0

0

4

0

0

Santa Quitéria

0

0

0

2

0

0

Vila Izabel

0

0

0

2

0

0

TOTAL

0

0

19

31

1

1

PERCENTUAL

0%

0%

37%

60%

2%

2%

Fonte: SMS; SESP, 2012

Ocorrências de ACIDENTES FATAIS NO TRÂNSITO
SEGUNDO A ESPÉCIE - regional PORTÃO - 2012
ESPÉCIE

TOTAL POR
ESPÉCIE

A PÉ

2

AUTOMÓVEL

1

Campo Comprido

CAMINHÃO

1

1

Fanny

BICICLETA

1

1

BAIRROS
Água Verde

Fazendinha
Guaíra
Lindóia
Novo Mundo
Parolin

Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração

Portão

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

A PÉ

2

MOTO

1

A PÉ

1

AUTOMÓVEL

1

A PÉ

1

A PÉ

2

AUTOMÓVEL

2

A PÉ

2

A PÉ

5

AUTOMÓVEL

2

BICICLETA

1

MOTO

1

Santa Quitéria

-

0

Vila Izabel

-

0

TOTAL

TOTAL POR
BAIRRO
3

3
2
1
4
2
9

0
26

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

Ocorrências de ACIDENTES FATAIS NO TRÂNSITO
SEGUNDO A ESPÉCIE - regional PORTÃO - 2012

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

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

ocorrências georreferenciadas de ACIDENTES FATAIS NO TRÂNSITO
SEGUNDO a categoria - regional PORTÃO - 2012

18

REGIONAL PORTÃO

equipamentos urbanos relacionados à SEGURANÇA
regional PORTÃO - 2013
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Ocupações Irregulares

A Regional Portão tem 31 áreas de ocupação irregular, sendo que o Novo Mundo
é o bairro que possui a maior quantidade de invasões: 10 no total. Na sequência, o Campo Comprido e o Fazendinha possuem 4 ocupações, seguido pelos bairros Portão (3) e
Santa Quitéria (3). Os demais bairros tem duas ou menos ocupações, conforme tabela
abaixo.
BAIRRO
CAMPO
COMPRIDO
FANNY
FAZENDINHA

GUAÍRA
LINDÓIA

NOVO MUNDO

PAROLIN

PORTÃO

NOME

ocupações irregulares - regional PORTÃO

CATEGORIA

NOVA REPÚBLICA II

Assentamento Em Regularização

NÁPOLIS II (Malvinas)

Assentamento Em Regularização

NOSSA SENHORA DA PAZ II

Assentamento Sem Regularização

PROGRESSO

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

KAWASINSKI

Assentamento Em Regularização

NINA (Evangélica)

Assentamento Em Regularização

FERROVILA - PROMESSA DE CAMPANHA Assentamento Em Regularização
RIGONE

Assentamento Em Regularização

ESTRELA/ESTRELADA

Assentamento Em Regularização

GUAIRA/LINDOIA (FERROVILA ESPIRITO SANTO)

Assentamento Em Regularização

GUAIRA/LINDOIA

Assentamento Em Regularização

ATALHO

Assentamento Em Regularização

ATALHO

Assentamento Sem Regularização

UBERLÂNDIA

Assentamento Em Regularização

SÃO JOSÉ

Assentamento Em Regularização

LEÃO PIMPÃO II

Assentamento Em Regularização

FORMOSA

Assentamento Em Regularização

LEÃO PIMPÃO

Assentamento Em Regularização

ARTUR POLZIN

Assentamento Em Regularização

NOVO MUNDO

Assentamento Sem Regularização

MARIA II

Assentamento Sem Regularização

CLARICE

Assentamento Sem Regularização

MORADIAS EBENEZER

Assentamento Sem Regularização

PAROLIN

Assentamento Em Regularização

FERROVILA - MORADIAS CADÊ NOSSO
LOTE

Assentamento Em Regularização

FERROVILA - 7 DE SETEMBRO E SANTA
CLARA
Assentamento Sem Regularização
VILA 106

PORTÃO/GUAÍRA FERROVILA II
NOSSA SENHORA DA PAZ

Assentamento Sem Regularização
Assentamento Sem Regularização
Assentamento Em Regularização

SANTA QUITÉRIA NOSSA SENHORA DA PAZ - PORTELINHA Assentamento Em Regularização
NOSSA SENHORA DA PAZ - CIDADELA

Assentamento Sem Regularização

Fonte: COHAB / IPPUC, 2010
Elaboração: IPPUC - Setor de Geoprocessamento / Monitoração
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Habitação: Domicílios e Produção Habitacional
Segundo dados do Censo 2010 do IBGE, a Regional Portão tem
83.468 domicílios particulares permanentes, o que representa quase
15% do total de domicílios da cidade.
Entre 2000 e 2012 foi liberada a construção de 48.574 novo imóveis, sendo que as unidades para uso residencial corresponderam a 86%
do total.

UNIDADES RESIDENCIAIS LIBERADAS TIPO apartamento
REGIONAL PORTÃO - 2008 A 2012

Participação da regional PORTÃO nas emissões de alvarás
de construção - 2000 a 2012

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

Elaboração: IPPUC - Monitoração 2013

Elaboração: IPPUC - Monitoração 2013

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

UNIDADES RESIDENCIAIS LIBERADAS TIPO CASA
REGIONAL PORTÃO - 2008 A 2012

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

A análise de um período mais recente mostra que entre 2008
e 2012 foi liberada a construção de 3.651 unidades residenciais tipo
“casa”. No entanto, o tipo de unidade residencial predominante na Regional é o apartamento - no mesmo período foi liberada a construção de
19.063 unidades.
Os bairros onde mais foram construídas casas foram o Portão e o
Campo Comprido. O Portão também foi destaque na produção de apartamentos, com 5.459 unidades liberadas.

20
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Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismo (Relatório mensal de alvarás)
Elaboração: IPPUC - Monitoração 2013
Nota: Os gráficos acima correspondem ao número de unidades liberadas através de alvarás de construção pela Secretaria Municipal de Urbanismo entre 2008 e 2012.
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Estabelecimentos Econômicos

Conforme dados de 2011, a Regional Portão possui 28.944 estabelecimentos formais exercendo atividades econômicas. Essa quantidade corresponde a 15,18% do total de Curitiba.

Estabelecimentos Econômicos por Administração
Regional - 2011

Na tabela a seguir, observamos que os bairros Água Verde, Portão
e Novo Mundo concentram juntos 63,5% do total dos estabelecimentos
da Regional, enquanto a participação dos oito demais bairros encerra os
36,5% restantes.
O bairro Água Verde, com aproximadamente 17 estabelecimentos
por hectare, apresenta a maior concentração. A menor proporção de estabelecimentos por hectade é verificada na porção do bairro Campo Comprido inserido na Regional, com aproximadamente um estabelecimento
por hectare.

Estabelecimentos Econômicos
Regional PORTÃO - 2011
Bairro

Setores Econômicos
Indústria

Comércio

Serviços

Outros

Total

Campo Comprido²

70

110

110

3

293

Lindóia

90

248

165

4

507

Fanny

216

665

522

12

1.415

Guaíra

186

638

592

11

1.427

Vila Izabel

164

676

633

17

1.490

Santa Quitéria

213

644

647

11

1.515

Parolin

231

805

663

16

1.715

Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração

Fazendinha

390

1.135

660

5

2.190

Obs: Estabelecimentos classificados de acordo com sua atividade principal contabilizados até

Novo Mundo

527

2.204

1.512

21

4.264

dez/2011.

Portão

602

3.022

2.476

56

6.156

As atividades econômicas foram separadas em três setores: comércio, serviço e indústria. Os setores comercial e de serviços têm participações de 45,0% e 42,42%, respectivamente, em relação ao total de
estabelecimentos da Regional.

Água Verde

738

2.878

4.298

58

7.972

3.427

13.025

12.278

214

28.944

Fonte: SMF / Cadastro de Liberação de Alvarás - 2011

Distribuição dos Setores Econômicos
Regional PORTÃO - 2011

Total

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

Total de estabelecimentos econômicos por Bairro REGIONAL PORTÃO - 2011

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

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

rendimento médio
Em 2010, o rendimento médio nos domícilios particulares permanentes na Regional Portão foi de R$ 4.644,03, 23,05% acima do rendimento médio obtido pelo Município de Curitiba (R$ 3.774,19).

rendimento médio das pessoas responsáveis por domicílios por setorES censitárioS regional PORTÃO - 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 Fazendinha
e Lindóia têm os menores indicadores da Regional. No outro extremo temos o bairro Água Verde com o maior rendimento médio domiciliar (cerca
de 2,9 vezes maior que o rendimento médio do Fazendinha).

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

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

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

RENDIMENTO MÉDIO

Através do gráfico a seguir é possível observar uma maior concentração populacional na faixa de renda entre 1 e 3 salários mínimos.
Entretanto, quando comparada aos valores obtidos pelo município, a Regional possui menor população nas faixas de renda mais baixas e maior
concentração nas faixas de renda acima de 3 salários mínimos.

Os rendimento médios das pessoas e por gênero em idade ativa
(10 anos ou mais) da Regional Portão estão acima da média do município.
Apenas quatro dos 11 bairros alcançaram rendimento superior ao
de Curitiba, são eles o Água Verde, Vila Izabel, Portão e Santa Quitéria.
Por outro lado, os bairros que apresentaram menores rendimentos são:
Campo Comprido, Lindóia e Fazendinha.
Nota-se algumas discrepâncias nos rendimentos entre alguns
bairros, por exemplo, o rendimento médio das pessoas em idade ativa no Campo Comprido é de R$972,58, enquanto no Água Verde é de
R$3.170,07, mais de três vezes maior.
Outra diferença é quanto ao gênero, os homens em todos os bairros da regional recebem consideralvemente mais do que as mulheres.

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

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

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

3 - Domicílios P.P. - Particular Permanente
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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,
seguindo algumas restrições estabelecidas para o enquandramento dos
domicílios em condições de extrema pobreza. Estas restrições foram: 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. Para fins de cálculo, também foram incluídos
os domicílios e moradores em domicílios com rendimento mensal domiciliar per capita somente em benefícios.
A Regional Portão apresentou 770 domicílios em situações de extrema pobreza, valor referente a 13,10% do total dos domicílios em extrema pobreza do Município, envolvendo uma população de 2.204 habitantes.

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

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

Bairros

Domicílios particulares
População residente em domicípermanentes, com renlios particulares permanentes,
dimento nominal mensal
com rendimento nominal mensal
domiciliar per capita de até
domiciliar per capita de até 70
70 reais (1)
reais(1)

Água Verde

90

193

Novo Mundo

129

356

Portão

158

347

Fazendinha

72

227

Guaíra

61

270

Santa Quitéria

41

127

Vila Izabel

51

108

Parolin

78

357

Campo
Comprido²

45

113

Lindóia

14

35

Fanny

31

71

Regional Portão

770

2.204

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 Portão existem 158 domicílios em situação de extrema pobreza, o que corresponde
a 20,5% 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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Diagnóstico Socioeconômico

Reflexo de
Curitiba
Coração da
Regional
Rua da Cidadania
Autonomia

Ocupações
Irregulares

Diversidade

Social, Econômica
e Cultural

Parolin de Baixo x
Parolin de Cima

Populosa
Violência
Idoso, Jovem
e Mulher

Equipamentos

No momento de retratar a Regional Portão através dos aspectos socioeconômicos, o
diagnóstico foi de que a Regional reproduz a imagem de Curitiba, no que diz respeito a existência
mútua de centralidades, onde estão concentrados serviços e comércio, e de zonas periféricas,
onde há o predomínio da população de baixa renda e onde os problemas sociais ocorrem com
maior intensidade.
Seguindo esse raciocínio, a região próxima ao terminal do Portão foi destacada como
sendo o verdadeiro coração da Regional. Conforme levantado, grande parte das necessidades
da população por transporte, cultura, lazer e comércio pode ser suprida nesta localidade ou
nos eixos viários que irradiam a partir deste ponto, como a Avenida República Argentina (eixo
de desenvolvimento), a Avenida Presidente Kennedy, a Rua João Bettega (eixos comerciais), a
Avenida Presidente Arthur Bernardes e a Avenida Presidente Wenceslau Braz (eixos de lazer).
Entretanto, também a Rua da Cidadania localizada no bairro Fazendinha foi destacada em função da descentralização dos serviços públicos. De acordo com o que foi mencionado, a oferta
dessa diversidade de serviços e equipamentos garante independência e autonomia da Regional
Portão em relação ao centro do município.
Já no que diz respeito às adversidades encontradas nas porções mais periféricas, houve
o mapeamento das ocupações irregulares, localizadas principalmente nas margens dos rios e
córregos, como os rios Guaíra, Vila Formosa e Barigui e os córregos Henry Ford e Santa Bernadete. Entretanto, a área pertencente ao bairro Parolin foi destacada. Segundo levantado, a região
concentra ocorrências de tráfico e uso de drogas e prostituição.
Os pontos destacados imprimem a diversidade (ou desigualdade) socioeconômica existente. De acordo com o que foi exposto, fazem parte da mesma Regional o metro quadrado mais
caro de Curitiba (verificado no bairro Água Verde) e pontos críticos de vulnerabilidade social,
como o bairro Parolin e as moradias Ferrovila e Portelinha. Logo, no que diz respeito ao poder
aquisitivo da população, são encontradas famílias nas mais diversas classes de renda. Ainda,
além da heterogeneidade socioeconômica, ainda foi mencionada uma pluralidade cultural e,
como exemplo, houve a lembrança da grande quantidade de igrejas e templos pertencentes às
mais diversas religiões.
No próprio bairro Parolin pode ser encontrada a diversidade mencionada. Conforme levantado, o bairro pode ser dividido em duas porções distintas: Parolin de cima e Parolin de baixo,
em razão da desigualdade de renda vivenciada dentro dos limites do bairro.
Com relação à caracterização populacional, a Regional Portão foi apontada como uma
regional bastante populosa. No entanto, ainda que com um grande número de habitantes, a
Regional vivencia um processo de crescimento populacional, materializada pela implantação
de novos empreendimentos residenciais. No que diz respeito à concentração por faixas etárias
desta população, destacou-se a quantidade significativa de idosos residentes, o que demanda a
adequação dos serviços prestados a essa faixa etária.
Além das já citadas atividades ilícitas, quando analisado o tema segurança, a Regional
apontou que existe um grande número de ocorrências de violência contra o idoso, principalmente nos bairros Água Verde e Santa Quitéria. Também a população jovem e mulher foram citadas
como vítimas de violência na Regional. Sobre os espaços físicos identificados como inseguros,
foram pontuados a praça Afonso Botelho, o entorno do cemitério do Água Verde, a Avenida Wenceslau Braz, as proximidades do Terminal Portão, o Bosque da Fazendinha e o Parque Cambuí.
Também como problema social, foi ressaltada a quantidade alarmante de moradores de rua que
circulam pela Regional.
Com relação aos equipamentos, a Regional está bem servida, seja por equipamentos
públicos ou privados. A esse respeito foram destacados o Estádio que será sede da Copa do
Mundo, a quantidade significativa de Shoppings e centros comerciais, as feiras gastronômicas e
a boa estrutura médica, tanto pública (Hospital do Trabalhador), quanto privada.

Pontos Positivos:

Centralidades
Zonas Periféricas

Estruturada
Eixo de Desenvolvimento
Eixo Comercial
Eixo de Lazer

Parolin
Água Verde
X
Parolin, Portelinha e
Ferrovila

Desigualdade
Socioeconômica

Idosos

Insegurança
Moradores de rua

Diversidade de Serviços e Equipamentos: independência e autonomia;
Eixo de Desenvolvimento: Avenida
República Argentina;
Eixos Comerciais: Avenida Presidente Kennedy e Rua João Bettega;
Eixos de Lazer: Avenida Presidente
Arthur Bernardes e Avenida Presidente Wenceslau Braz;
Regional bem servida de equipamentos, públicos e privados. Destaques: Estádio Joaquim Américo
Guimarães, Clube Curitibano, Paraná Clube, Shopping Palladium,
Shopping Total, Shopping Água
Verde, Shopping Popular, feiras
gastronômicas, Colégio da Polícia
Militar, faculdades particulares,
Hospital do Trabalhador e Lar Pequeno Cotolengo.

Pontos Negativos:

Ocupações Irregulares: margens
dos rios Guaíra, Vila Formosa e Barigui e dos córregos Henry Ford e
Santa Bernadete;
Parolin: ocorrências de tráfico e
uso de drogas e prostituição;
Desigualdade Socioeconômica;
Ocorrências de violência contra o
idoso (principalmente nos bairros
Água Verde e Santa Quitéria), o jovem e a mulher;
Pontos de insegurança: praça Afonso Botelho, entorno do cemitério
do Água Verde, Avenida Wenceslau
Braz, proximidades do Terminal
Portão, Bosque da Fazendinha e
Parque Cambuí;
Quantidade alarmante de moradores de rua.

Condicionantes:

Diversidade Social;
Regional populosa e que passa por
um crescimento populacional;
Quantidade significativa de idosos.
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Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Portão
Fonte: Administração Regional do Portão, IPPUC - Setor de Monitoração
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Hidrografia

Bacias hidrográficas

mapa das baciashidrográficas - regional portão

Compõem a Regional Portão a Bacia do Rio Belém, com abrangência de 47,3% do território, e a Bacia do Rio Barigui, abrangendo os outros
52,7%.

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 portão

A Regional Portão é composta por três formações geológicas: sedimentos inconsolidados; migmatitos, xistos, ultrabasitos, metabasitos e anfibolitos; e por argilitos, arcósios,
margas, arenitos e conglomerados. Esta última é conhecida como Formação Guabirotuba,
e compõe 66,6% da área da regional.
Os sedimentos da Formação Guabirotuba ocorrem em vastas áreas no Município
de Curitiba e naqueles que o cercam. Estes sedimentos são expansivos e retrativos, com
alta sucetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa em encosta, que trazem grandes riscos às comunidades assentadas nessas áreas, com prejuízos materiais e
também sérios danos ao meio ambiente (Características Geológico-Geotécnicas na Formação Guabirotuba. Curitiba : MINEROPAR, 2011).

mapa da formação geológica e da divisão
territorial das regionais de curitiba.
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ZONEAMENTO

ZONEAMENTO - regional Portão

A Regional Portão tem treze zonas ou setores: ZE-D, ZR-1, ZR-2,
ZR-3, ZR-4, ZT-BR116, CONEC, SE, SE-BR116, SE-MF, SE-WB, SEHIS E ZI.
O zoneamento predominante é a ZR-3, preenchendo 15.000.000
de metros quadrados ou 45% da área da Regional. Na sequência, a ZR-4
ocupa 17% da área total, seguida pelo SE e pelo CONEC, com abrangência
de 8% cada. Os demais setores juntos correspondem a 22% do território
da Regional.

Total das Áreas Ocupadas pelas Zonas e Setores da
Regional Portão

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

PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DAS Zonas e Setores da Regional
PORTÃO

Fonte: IPPUC - Setor de Informação / Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Setor de Informação / Monitoração
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ZONAS E SETORES - DESCRIÇÃO
Cada um dos setores ou zonas em que se divide a regional possui diferentes finalidades além de parâmetros de ocupação distintos. A seguir é apresentada uma descrição sucinta de cada um.
ZR-1 : Zona residencial 1, de baixíssima densidade. São permitidas habitações unifamiliares e habitações unifamiliares em série, desde que os lotes ou frações de
terreno possuam 600m² no mínimo. A altura máxima é 2 pavimentos, coeficiente de
aproveitamento 1 e taxa de ocupação máxima 50%. São permitidos também comércio e serviço vicinal nas edificações já existentes com até 100m².
ZR-2 : Zona residencial 2, de baixa densidade. São permitidas habitações unifamiliares e habitações unifamiliares em série, a densidade máxima é de 80 habitações/
ha sendo permitido até três residências no lote padrão (360,00 m²). Altura máxima
de 2 pavimentos, coeficiente de aproveitamento igual a 1 e taxa de ocupação 50%.
Também são permitidos habitações institucionais e comércio e serviço vicinais e indústria tipo 1 com porte máximo de 100m².
ZR-3 : Zona residencial 3, de média densidade. São permitidas habitações unifamiliares e, unifamiliares em série (atendida a densidade de 80 habitações/ha) sendo
permitido três residências no lote padrão (360 m²), habitação coletiva, habitação
institucional, comércio 1 e 2, serviço vicinal (1 e 2)e indústria 1 com porte máximo
de 100m². Altura máxima de 3 pavimentos, coeficiente de aproveitamento igual a 1
e a taxa de ocupação 50%.
ZR-4 : Zona residencial 4, de média-alta densidade. Permite habitação coletiva, habitação transitória 1, habitação institucional, comércio e serviço (vicinal e de bairro)
com porte máximo de 200,00 m² e indústria 1 até 100 m². Altura até 6 pavimentos,
coeficiente de aproveitamento 2 e taxa de ocupação 50%.
ZT-BR-116 :Zona de Transição BR116. Faz a transição entre o Setor Especial da BR116 e os zoneamentos confrontantes. Permitido habitação coletiva, habitação institucional, habitação transitória 1 e 2, comunitário 1 e 2, comércio e serviço (vicinal,
de bairro e setorial), comércio e serviço específico 1 e indústria tipo 1. A altura máxima é 4 pavimentos, o coeficiente de aproveitamento é 1 e a taxa de ocupação 50%.
ZE-D : Zona Especial Desportiva. Onde estão situados grandes equipamentos de esportes como o Ginásio do Tarumã e o Jóquei Clube. São permitidos habitação transitória1 e 2, comunitários 1 e 2 – lazer e esporte, comunitário 3, usos vinculados
às atividades desportivas além de comércio e serviço (vicinal e de bairro com porte
máximo de 200,00 m²). A altura máxima é de 4 pavimentos, o coeficiente de aproveitamento é de 0,5 e a taxa de ocupação 30%.
SE : 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 4,
com incentivos para torres comerciais e de prestação de serviços, sendo os usos
similares da ZC. O sistema viário estrutural é um trinário composto por uma via central e duas externas. A via central é aquela que contém a canaleta para o transporte
de massa e pistas lentas para atendimento às atividades lindeiras; as vias externas
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são ruas paralelas com sentido único de tráfego, destinadas ao fluxo contínuo de
veículos. Nos terrenos com frente para a via central deverá ser assegurada a testada
contínua comercial através do Plano Massa, que compreende um embasamento,
constituído de térreo e sobreloja, com galeria na área correspondente ao recuo ocupado com usos comerciais e de prestação de serviços. São permitidos, na via central,
habitação coletiva, habitação transitória 1 e 2, uso misto, comércio e serviço setorial
e de bairro. Nas vias externas do trinário é permitida habitação coletiva, habitação
transitória 1 e 2, habitação institucional, comércio e serviço (vicinal, de bairro e setorial) e comércio e serviço específico 1. Não existe limitação de altura máxima. Para a
via central é permitida ocupação de 100% do terreno no térreo e primeiro pavimento,
nos demais pavimentos é reduzida a 50%; nas vias externas a ocupação do térreo e
primeiro pavimento é 75%, nos demais 50%.
SE-BR-116 : Setor Especial da BR-116. Vai desde o trevo do Atuba até a Av. Winston
Churchill, são permitidas atividades comerciais e de prestação de serviços, além de
habitação coletiva, institucional e transitória em até 6 pavimentos . O coeficiente
de aproveitamento é igual a 1, podendo chegar a 2 nos lotes onde se pretende uma
reciclagem dos usos existentes geradores de tráfego pesado e a taxa de ocupação
50%. Nos pólos a altura é livre.
SE-MF : Setor Especial da Av. Marechal Floriano. Compreendido no trecho entre a
Rua Brasílio Itiberê e Rua Pastor Antônio Polito, são permitidas atividades comerciais
e de prestação de serviços, além de habitação coletiva, institucional e transitória, em
até 4 pavimentos com coeficiente de aproveitamento igual a 1 e taxa de ocupação
50%.
SE-WB : Setor Especial da Av. Wenceslau Bras. Em toda a Av. Presidente Wenceslau Braz, são permitidas atividades comerciais e de prestação de serviços, além de
habitação coletiva, institucional e transitória, em 4 pavimentos com coeficiente de
aproveitamento igual a 1 e taxa de ocupação 50%.
SEHIS : Setor Especial de Habitação de Interesse Social. Compreende as áreas onde
há interesse público em ordenar a ocupação por meio de urbanização e regularização fundiária, em implantar ou complementar programas habitacionais de interesse
social, e que se sujeitam a critérios especiais de parcelamento, uso e ocupação do
solo como tamanho do lote reduzido e recuo de 3 metros. Os usos permitidos são habitações unifamiliares em 2 pavimentos, 50% de taxa de ocupação e coeficiente de
aproveitamento igual a 1, além de comércio e serviço vicinal, de bairro e setorial com
porte de 100m². Também são permitidos habitação institucional e uso comunitário
com coeficiente de aproveitamento igual a 0,6 e taxa de ocupação de 30%.
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 1 e taxa de ocupação de 50%.
CONEC : Setores Especiais Conectores. São quatro, caracterizam-se por eixos de ocupação mista, de média densidade habitacional, fazendo a conexão entre o Setor
Estrutural e a Cidade Industrial de Curitiba, tendo como usos permitidos atividades
comerciais e de prestação de serviços, além de habitação coletiva, institucional e
transitória, em 4 pavimentos, coeficiente de aproveitamento igual a 1,5 e taxa de
ocupação 50%.
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Áreas Verdes

meio ambiente - áreas verdes
A Regional Portão tem a segunda menor extensão de área verde
do município, totalizando 4.205.298 m² ou 4,1% do total de áreas verdes
de Curitiba. No que diz respeito à proporção de áreas verdes por habitante, fica à frente apenas da Regional Cajuru, Enquanto o indicador da
Regional é igual a 17,27 m²/hab, para Curitiba a proporção é de 58 m²/
hab.

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

O local com a maior extensão em área verde é a porção pertencente ao bairro Campo Comprido, com 818.424 m² ou, aproximadamente,
20% do total de áreas verdes da Regional. A maior proporção de área
verde por habitante também é verificada neste bairro, e corresponde a
80,71 m²/hab.
Todos os demais bairros possuem um indicador bastante inferior
ao apresentado pelo município.
ÁREA VERDE POR HABITANTE NOS BAIRROS DA REGIONAL
PORTÃO (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.

REGIONAL PORTÃO

31

Dimensão Urbanística e Ambiental

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Áreas Verdes Públicas

meio ambiente - áreas verdes PÚBLICAS
No que diz respeito às áreas verdes localizadas em equipamentos relacionados ao meio ambiente (parques, praças, jardinetes, eixos de
animação, bosques, jardins ambientais, largos e núcleos ambientais), a
Regional Portão tem o terceiro pior indicador de Curitiba, contribuindo
com apenas 5% do montante registrado no município.
Com apenas 269.831 m² de áreas verdes públicas, a Regional
possui a proporção de 1,11 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

Quando analisado o indicador por bairro, é possível constatar que
apenas os bairros Fazendinha e Campo Comprido possuem um indicador
mais elevado que o do município. No outro extremo, os bairros Parolin
e Novo Mundo possuem apenas, respectivamente, 0,05 m²/hab e 0,10
m²/hab.

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

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

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

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DA REGIONAL PORTÃO 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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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)
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Meio Ambiente - Equipamentos

ÁREAS VERDES - regional PORTÃO

meio ambiente - áreas verdes PÚBLICAS
A Regional Portão está servida por 131 equipamentos relacionados ao
meio ambiente, estando 78 destes localizados nos bairros Água Verde, Portão
e Novo Mundo. Entretanto, os equipamentos de grande porte estão localizados no bairro Fazendinha, o que justifica, em parte, a alta proporção de áreas
verdes públicas por habitante. O bairro menos servido de equipamentos é o
Lindóia, com apenas dois jardinetes e duas praças.

EQUIPAMENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE por Bairro e por
Tipo - regional PORTÃO - 2013
Bairros

Água
Verde

Campo
Novo
Santa
Vila
Fanny Fazendinha Guaíra Lindóia
Parolin Portão
Comprido
Mundo
Quitéria Izabel

Bosque de
Preservação

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bosques

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Eixos de
Animação

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

Jardinetes

10

2

2

7

3

2

18

4

14

5

1

Jardim
Ambiental

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Largos

6

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

Núcleos
Ambientais

4

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Parques

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Praças

9

5

2

3

2

2

3

2

12

1

2

RPPNM¹

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total de Áreas

29

8

4

12

6

4

21

7

28

7

5

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

Características dos Domicílios

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

REDE DE ESGOTO

Com 98,93% dos domicílios ligados à rede de água, o abastecimento de água na Regional Portão pode ser considerado como atendimento universalizado. Abaixo de 98% estão apenas os bairros de Guaíra
e Novo Mundo.

No que se refere à rede de esgoto, a Regional apresenta uma taxa
de atendimento superior à obtida pelo Município. Os bairros Campo Comprido e Parolin tem as menores taxas, com 89,65% e 81,87% respectivamente. No bairro Parolin, dos 3.474 domicílios, 54 utilizam fossa séptica
e 576 utilizam de outros meios para o lançamento de seus efluentes.

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

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

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

COLETA DE LIXO
A coleta de lixo na regional atinge mais de 99% dos domicílios em
todos os bairros. Desta maneira, o atendimento de coleta de lixo na Regional Portão pode ser considerarado universalizado.

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

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

iluminação pública
A presença de iluminação pública no entorno dos domicílios da
Regional Portão se demonstrou superior à média do município.
Os bairros Fanny e Fazendinha apresentaram percentual acima de
99% dos domicílios providos do referido serviço em seu entorno, assim,
pode-se considerar o atendimento universalizado nesses bairros.
No outro extremo estão o Novo Mundo, Campo Comprido e Portão,
os quais não ultrapassaram o patamar de 90% dos domicílios.

acessibilidade

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

34

REGIONAL PORTÃO

A questão da infraestrutura de acessibilidade no entorno dos domicílios na Regional Portão, pode ser considerada satisfatória, pois tanto
a presença de calçadas como também a de rampas para cadeirantes foi
superior ao percentual do município.
A presença de rampa para cadeirantes no entorno dos domicílios
do Água Verde é de 28%, enquanto de Curitiba é 12,09% e do Santa Quitéria apenas 1,67%.
Em relação à presença de calçadas, cabe evidenciar, os bairros
Vila Izabel e Água Verde atingiram patamares superiores à 98% dos domicílios. Porém, o Parolin, Lindóia, Guaíra e Campo Comprido se demonstraram carentes infraestruturalmente em acessibilidade perante os bairros
citados anteriormente.
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Características dos Domicílios

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

microdrenagem
No tocante à infraestrutura de microdrenagem no entorno dos domicílios, nota-se, conforme o gráfico a seguir, que a Regional Portão possui uma situação mais adequada do que a municipal, tanto em relação à
presença de bueiros/boca-de-lobo como também meio-fio/guia.
O bairro Vila Izabel se caracterizou como o de melhor infraestrutura, por outro lado, o Parolin possui o menor percentual de presença de
bueiros/boca-de-lobo e o Lindóia de meio-fio/guia.

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

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

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

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

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
Em relação às condições condições insalubres, a Regional Portão
obtive índices que demonstram uma maior precariedade, do que a média
municipal, na questão de presença de acúmulo de lixo nos logradouros
no entorno dos domicílios.
Por outro lado, na variável presença de esgoto a céu aberto, a condição regional foi mais favorável.
O Fazendinha apresentou o maior percentual de presença de lixo
acumulado nos logradouros, enquanto Vila Izabel o menor.
Quando analisada a presença de esgoto a céu aberto, o Lindóia
destaca-se negativamente, por outro lado, no Santa Quitéria não foi registrado esse problema.

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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LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Diagnóstico Urbanístico e Ambiental

Pontos Positivos:

Áreas
Verdes
Ruas
Arborizadas

Equipamentos
Insegurança

Poluição Hídrica
e Sonora

Pressão por
Ocupação
Ocupações
Irregulares

Parque
Linear
Conscientização
Ambiental

Lazer e
Prática Esportiva

No momento de retratar a Regional Portão sob a perspectiva ambiental, houve o destaque das áreas verdes como um ponto positivo da Regional. A esse respeito, foram demarcados
no mapa as ruas arborizadas, os parques, bosques e praças e as áreas que ainda mantêm uma
quantidade significativa de maciços vegetais.
Como vias que se destacam pela sua arborização, foram assinaladas as ruas Caetano
Marchesini e Guilherme Pugsley e as avenidas Iguaçu e Presidente Getúlio Vargas. Entretanto, à
exceção apenas da primeira, houve o alerta de que todas as demais carecem de manutenção,
em virtude de abrigarem árvores bastantes antigas e que correm o risco de cair.
Em relação aos equipamentos relacionados ao lazer e meio ambiente, houve o destaque
de algumas praças, dos eixos de animação nas avenidas Presidente Wenceslau Braz e Presidente Artur Bernardes, do Bosque da Fazendinha, do Parque Cambuí e do Parque Linear do Rio
Barigui (ainda em construção). Entretanto, de acordo com o que foi possível observar na análise
socioeconômica, alguns destes equipamentos coincidem com pontos de insegurança, como a
Praça Afonso Botelho, o Bosque da Fazendinha, o Parque Cambuí e a Avenida Wenceslau Braz.
O Parque Cambuí, em especial, foi ressaltado negativamente em virtude da poluição sonora e
da poluição hídrica do lago em seu interior.
Já no que diz respeito às áreas que ainda disponibilizam de uma quantidade significativa
de maciços vegetais, houve apenas a demarcação da porção do Campo Comprido pertencente
à Regional. No entanto, segundo levantado, a área sofre pressão por ocupação, o que coloca em
risco a manutenção dos remanescentes vegetais. O receio é de que o aumento populacional e a
proliferação de novos empreendimentos resulte em um bairro com alta densidade populacional
e poucas áreas verdes, como é o caso do Novo Mundo, Fazendinha e Parolin.
Outra informação levantada na dimensão socioeconômica repete na análise urbanística
e ambiental: a ocorrência de ocupações irregulares nas proximidades dos recursos hídricos.
Conforme apontado, todos os rios e córregos da Regional encontram-se poluídos e boa parcela
desta poluição pode ser atribuída à ocupação das margens e o consequente destino incorreto
de resíduos sobre o leito.
Ainda a esse respeito, a Regional enalteceu a iniciativa de relocação das famílias residentes nas margens do Rio Barigui e a implantação de um parque linear, entretanto alertou para a
necessidade de gestão e fiscalização constante dessas áreas para que haja um uso apropriado
do equipamento e não ocorram novas ocupações.
Também como fontes poluidoras do meio ambiente, foram citados os cemitérios (Cemitério do Água Verde e Jardim da Saudade), em razão do risco de poluição do solo, a estação de
tratamento de esgoto da Sanepar, em virtude do mau cheiro, e a Avenida República Argentina,
identificada pela poluição visual gerada pelo comércio.
Apesar dos aspectos negativos levantados, o diagnóstico urbanístico e ambiental da Regional Portão foi positivo. Conforme levantado, a Regional concentra equipamentos amplamente
utilizados pela população como forma de lazer e de prática esportiva, como é o caso do eixo de
animação da Avenida Presidente Artur Bernardes, ou que são referências pela sede de eventos
internacionais, como o Estádio Joaquim Américo Guimarães, que receberá a Copa do Mundo.

Manutenção
Eixos de Animação
Parques
Bosque

Maciços
Vegetais
Poluição Hídrica

Resíduos e Dejetos

Fiscalização

Fontes
Poluidoras
Eventos
Internacionais

Áreas Verdes:
Ruas arborizadas: ruas Caetano
Marchesini e Guilherme Pugsley e
avenidas Iguaçu e Presidente Getúlio
Vargas;
Praças, parques e bosques: eixos de
animação nas avenidas Presidente
Wenceslau Braz e Presidente Artur
Bernardes, do Bosque da Fazendinha, do Parque Cambuí e do Parque
Linear do Rio Barigui (ainda em construção);
Remanescentes vegetais na porção
do bairro Campo Comprido que percente à Reginal.
Ampla utilização dos equipamentos
relacionados ao lazer e meio ambiente, como o eixo de animação na
Avenida Presidente Artur Bernardes;
Equipamento referência, em virtude
de sediar grandes eventos: Estádio
Joaquim Américo Guimarães.

Pontos Negativos:

Falta de manutenção das árvores locadas nos passeios da Regional;
Insegurança em alguns equipamentos de lazer e meio ambiente: Praça
Afonso Botelho, o Bosque da Fazendinha, o Parque Cambuí e eixo de animação da Avenida Wenceslau Braz;
Parque Cambuí: poluição sonora e
da poluição hídrica do lago;
Pressão por ocupação com consequente risco para a manutenção dos
remanescentes vegetais;
Falta de arborização e áreas verdes
nos bairros Novo Mundo, Parolin e
Fazendinha;
Poluição hídrica, em virtude principalmente das ocupações irregulares
nas margens dos rios;
Outras fontes poluidoras: Cemitérios,
estação de tratamento de esgoto da
Sanepar e Avenida República Argentina.
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Mapa Urbanístico e Ambiental

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

Dimensão Mobilidade e Infraestrutura Urbana

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Transporte Público

TRANSPORTE PÚBLICO
A Regional Portão tem três terminais da RIT - Rede Integrada de
Transportes: o Terminal Fazendinha, o Terminal do Portão e o Terminal
Capão Raso.
O Terminal Fazendinha está servido por uma linha direta, duas
linhas troncais, duas linhas interbairros e onze linhas alimentadoras. Pelo
Terminal Portão circulam quatro linhas diretas, uma linha interbairros,
cinco linhas expressas e sete linhas alimentadoras. Já o Terminal Capão
Raso está servido por quatro linhas interbairros, nove linhas diretas, cinco
linhas expressas e quinze linhas alimentadoras.

Interbairros IV
Interbairros V
Fazendinha/Tamandaré
Fazendinha/Portão
Independência/CIC
C. Comprido/C. Raso
Trabalhador
Fazendinha/Caiuá-Frigoríf.
Fazendinha/C. Raso
Fazendinha/C. Comprido
Fazendinha/PUC

Sta. Cândida/Capão Raso
Pinheirinho
Circular Sul
Interbairros V
Inter 2
Sta. Cândida/Pinheirinho
Fazendinha/Portão
Portão/CIC
Fazendinha/PUC
Cabral/Portão
Araucária/Portão

Terminal Fazendinha
Linhas Interbairros
Santa Felicidade, Campo Comprido, CIC e Pinheirinho
Portão e Vila Oficinas
Linhas Diretas
Cachoeira, Barreirinha e Caiuá
Linhas Alimentadoras
Portão
CIC
Campo Comprido e Capão Raso
Boqueirão e Sítio Cercado
Caiuá
Capão Raso
Campo Comprido
Portão
Terminal Portão
Linhas Expressas
Santa Cândida, Boa Vista, Cabral e Capão Raso
Capão Raso e Pinheirinho
Boqueirão, Sítio Cercado, Pinheirinho, Capão Raso,
Hauer e Carmo
Linhas Interbairros
Fazendinha e Vila Oficinas
Linhas Diretas
Portão, Campina do Siqueira, Cabral, Capão da Imbuia, Hauer e Capão Raso
Santa Cândida, Boa Vista, Cabral e Pinheirinho
Linhas Alimentadoras
Fazendinha
CIC
Fazendinha
Cabral
Angélica (RMC - Araucária) e Araucária (RMC)

Sta. Cândida/Capão Raso
Pinheirinho
Circular Sul
Sítio Cercado/C. Raso
Interbairros II
Interbairros III
Angélica/C. Raso
C. Raso/Campina do Siqueira

Terminal Capão Raso
Linhas Expressas:
Santa Cândida, Boa Vista, Cabral e Portão
Pinheirinho e Portão
Boqueirão, Sítio Cercado, Pinheirinho, Portão, Hauer
e Carmo
Sítio Cercado e Pinheirinho
Linhas Interbairros:
Campina do Siqueira, Cabral e Hauer
Santa Cândida, Bairro Alto, Vila Oficinas e Carmo
Linhas Diretas:
CIC e Angélica (RMC - Araucária)
Campina do Siqueira e Portão

C. Comprido/C. Raso

Portão, Campina do Siqueira, Cabral, Capão da Imbuia
e Hauer
Maracanã (RMC - Colombo), Cabral e CIC
CIC, Angélica (RMC - Araucária) e Araucária (RMC)
Sítio Cercado, Pinheirinho, Guadalupe, Carmo e Boqueirão
Linhas Alimentadoras:
Campo Comprido e Fazendinha

Fanny

Hauer

Gramados
Bosh

Sítio Cercado
CIC

Carbomafra

CIC

Campo Alegre

CIC

Inter 2
Colombo/CIC
Ctba/Araucária
Sítio Cercado

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

TRANSPORTE PÚBLICO

PAVIMENTAÇÃO

Com relação ao atendimento da população pelas linhas de transporte, 98% da população da Regional Portão reside a até 250 metros das
linhas de ônibus. Os bairros com a maior quantidade de habitantes vivendo dentro desta condição são Vila Izabel, Portão e Lindóia, com 100% de
cobertura.
O bairro com o menor indicador é o Campo Comprido, com 84% de
abrangência.

A Regional Portão apresenta uma extensão de 5,6 km vias pavimentadas com saibro ou 1% do total de vias. A pavimentação predominante é o anti-pó, que cobre 285 km (56%) das vias, enquanto o asfalto e
o concreto cobrem 220 km (43%) do total de vias.

Bairro

População

Água Verde
Parolin
Guaíra
Portão
Vila Izabel
Fanny
Lindóia
Novo Mundo
Fazendinha
Santa Quitéria

51.425
11.554
14.904
42.662
11.610
8.415
8.584
44.063
28.074
12.075

População morando a até
250 m das linhas de ônibus
50.981
10.788
14.529
42.484
11.610
8.015
8.584
43.790
27.555
11.879

10.140

8.546

84%

243.506

238.761

98%

Campo
Comprido²
Total

Percentual
99%
93%
97%
100%
100%
95%
100%
99%
98%
98%

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

PAVIMENTAÇÃO

Extensão das vias POR TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
REGIONAL PORTÃO - 2012
Extensão (m)

Percentual (%)

Asfalto

Tipo de Pavimentação

213076

42%

Pavimentação Alternativa

285312

56%

7150

1%

Bloco de Concreto

63

0%

Calçadão

202

0%

Paralelepípedo

1388

0,3%

Pedra Irregular

0

0%

5589

1%

512781

100%

Concreto

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

Quando comparada às outras regionais, a Regional Portão fica
atrás apenas da Regional Matriz no que diz respeito à pavimentação definitiva. Quando analisado o percentual de vias em saibro, a Regional também tem o segundo melhor indicador.

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

Os ônibus que atendem esta regional circulam predominantemente em vias pavimentadas com asfalto. Outros tipos de pavimentação,
como o concreto e o anti-pó, correspondem a 31% das vias por onde circula o transporte coletivo.
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS ONDE CIRCULAM OS ÔNIBUS NA
REGIONAL PORTÃO
Tipo de Pavimentação
Extensão (m)
Percentual (%)
Asfalto
109.525
69%
Concreto
4.392
3%
Paralelepípedo
0
0%
Pavimentação Alternativa
44.430
28%
Total
158.347
100%
Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013

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

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

sistema cicloviário de curitiba - 2013
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LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Diagnóstico Mobilidade e Infraestrutura Urbana

Pontos positivos:

Congestionamentos
Função Social
e Econômica

Empreendimentos
de grande porte
Outros Modais
de Transporte

Centralidades
Redução Necessidade
de Deslocamentos

Acessibilidade
Idosos
Transporte
Público
Qualidade

Rio Belém

Quando abordada a temática mobilidade e infraestrutura urbana, a principal angústia levantada foi a intensidade de fluxo em algumas vias da Regional, com a ocorrência constante de
congestionamentos. Em geral, é possível concluir que parte destas vias coincidem com aquelas
destacadas pela grande oferta de serviços e comércio, como a Avenida República Argentina e a
Rua João Bettega. Entretanto, fica a ressalva de que mesmo apontadas negativamente em virtude do fluxo intenso de veículos, as vias que recebem outra função além da mobilidade foram
destacadas positivamente em razão da sua função social e econômica.
Ainda no que diz respeito à intensidade de fluxo, houve a lembrança de que a implantação de novos empreendimentos residenciais de alta densidade estão sobrecarregando o sistema viário e impactando de forma negativa na mobilidade da Regional Portão. Segundo levantado, no caso de empreendimentos de grande porte há a necessidade de um estudo específico
que considere os impactos que o adensamento populacional ocasionará ao entorno.
Diante desse diagnóstico atual e das perspectivas futuras, a percepção da Regional foi
de que não há soluções simples para a melhoria do tráfego. Se não houverem investimentos em
alternativas para o deslocamento da população, como outros modais de transporte, as possíveis
soluções envolverão projetos complexos e grande investimento, como trincheiras e viadutos.
No entanto, apesar do sentimento de impotência diante do constante aumento de veículos e da incapacidade de atendimento da demanda através da infraestrutura existente, vale
recordar a análise socioeconômica através da qual foram destacadas centralidades que permitem a independência da Regional com relação ao centro do município. De acordo com o que
foi constatado, grande parte das demandas da população pode ser atendida pela estrutura da
própria Regional Portão, diminuindo os deslocamentos para as porções centrais.
Outra questão amplamente debatida foi quanto à falta de acessibilidade. Além de constatações aplicáveis ao restante do município, a Regional Portão tem o diferencial de possuir
vias com arbonização de grande porte e de idade avançada, que prejudicam os passeios e que
causam insegurança ao transeunte. Ainda, com base no que foi levantado na dimensão socioeconômica, reside na Regional Portão uma quantidade significativa de idosos, que demandam
cuidados especiais, como passeios adequados ao seu deslocamento. Neste sentido, foram ressaltadas as vias que passaram recentemente por um processo de revitalização e tornaram-se
acessíveis, como as ruas nas proximidades do Estádio Joaquim Américo Guimarães. A sugestão
foi justamente para que essas intervenções fossem replicadas para mais vias da Regional.
Com relação ao transporte público, apesar do apontamento da necessidade de melhoria
do serviço prestado (principalmente no que diz respeito à frequência das linhas e ao conforto
do usuário), o diagnóstico foi positivo. Os terminais de ônibus, bem como as vias com pistas exclusivas ao tráfego do transporte coletivo, foram demarcados no mapa como aspectos positivos
da Regional. Segundo levantado, apesar dos problemas citados, as linhas de ônibus são bem
abrangentes, atingindo a maior parte da população residente.
Diferentemente de outras Regionais, o problema de deslocamentos para outros bairros e
regionais não foi muito mencionado. A dificuldade existente, conforme posto, está no transpasse
do Rio Barigui. O Rio foi a única barreira física lembrada e a existência de poucas vias que fazem
ligação entre ambos os lados dificulta o acesso da Regional Portão à Cidade Industrial de Curitiba e vice-versa.

Serviços e
Comércio
Impacto na
Mobilidade
Trincheiras e
Viadutos

Independência
Estrutura própria

Arborização
Insegurança

Linhas
Abrangentes

Barreira

Vias com funções que transcendem a mobilidade: eixos comerciais e de serviços e eixos de lazer;
Diversidade de oferta de serviços
e equipamentos: redução da necessidade de deslocamento para
o centro do município;
Vias que passaram recentemente
por um processo de revitalização
(entorno Estádio Joaquim Américo Guimarães) e foram previstas
calçadas acessíveis ao pedestre;
Terminais de transporte coletivo;
Vias com pista exclusiva para o
tráfego do transporte coletivo;
Abrangência do atendimento à população pelo transporte coletivo.

Pontos negativos:

Sistema viário sobrecarregado destaque especial para a Avenida
República Argentina, em virtude
dos cruzamentos com vias de
fluxo intenso, como Avenida Presidente Getúlio Vargas, Avenida
Iguaçu, Rua João Bettega e Avenida Presidente Kennedy;
Novos emprrendimentos residenciais de alta densidade com impacto negativo sobre o trânsito;
Grande número de veículos nas
ruas;
Falta de acessibilidade: falta de
calçadas e rampas, arborização
de grande porte e com idade
avançada, população idosa;
Necessidade de melhoria do serviço prestado pelo transporte coletivo (principalmente no que diz
respeito à frequência das linhas e
ao conforto do usuário);
Rio Barigui como barreira física
para a ligação entra as regionais
Portão e CIC.
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Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Portão
Fonte: Administração Regional do Portão, IPPUC - Setor de Monitoração
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Levantamento Síntese

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Diagnóstico Síntese

Coração da
Regional
Atendimento da
Demanda Local
Diversidade de Usos

Vias
Sobrecarregadas

Acessibilidade
Equipamentos Lazer
e Meio Ambiente

Áreas Verdes

Poluição
Hídrica

Ocupações
Irregulares

Vulnerabilidade
Social
Parolin
Desigualdade Social

Reflexo de
Curitiba

Apesar da diversidade dos temas abordados nas três dimensões,
muitas das informações coletadas estavam relacionadas a mais de uma
dimensão, o que facilitou a elaboração de um diagnóstico síntese.
Foi consenso que a região nas proximidades do Terminal Portão
é o verdadeiro coração da Regional. Conforme levantado, ali estão concentrados diversos serviços e equipamentos que atendem à demanda
local. Ainda, a partir dessa localidade irradiam eixos viários que abrigam
outras funções além da mobilidade. A esse respeito, foram demarcadas
as avenidas República Argentina e Presidente Kennedy e a Rua João Bettega, em função da concentração comercial e de serviços, e as avenidas
Presidente Artur Bernardes e Presidente Wenceslau Braz, em razão dos
equipamentos para lazer e prática esportiva.
Em virtude dessa diversidade de usos, as mesmas vias foram diagnosticadas como sobrecarregadas. Entretanto, a conclusão foi de que a
oferta de serviços e de equipamentos prestada pelos estabelecimentos
dessas vias garante certa independência e autonomia da Regional Portão em relação ao centro do município, impactando de forma positiva na
redução dos deslocamentos da população.
Ainda abordando o tema mobilidade, foi reforçada a falta de acessibilidade em uma Regional que possui um grande número de idosos.
Além dos eixos de animação das avenidas Presidente Artur Bernardes e Presidente Wenceslau Braz, o Parque Cambuí, o Bosque da
Fazendinha, bem como outros equipamentos de lazer e meio ambiente,
foram evidenciados como um ponto positivo de uma Regional que não
conta mais com muitas áreas verdes - à exceção da porção do bairro
Campo Comprido que pertence à Regional, mas que sofre pressão por
ocupação.
Entretanto, ainda que com equipamentos bastante utilizados pela
população, o diagnóstico ambiental é penalizado pelo nível de poluição
dos rios e pelo uso inadequado de suas margens. Segundo levantado,
grande parte das ocupações irregulares estão concentradas nestas localidades. Como consequência, a falta de saneamento básico, somada à
falta de conscientização ambiental, resulta no despejo irregular de dejetos sobre os recursos hídricos, impactando na qualidade da água.
Também com relação às ocupações irregulares, foi reforçado no
mapa onde estão localizadas as famílias em situação de vulnerabilidade
social. Entretanto, houve o destaque do bairro Parolin, em virtude dos
problemas sociais que vivencia. Utilizado como exemplo de convivência
entre classes sociais bastantes distintas, o bairro é um reflexo da desigualdade social existente na Regional. Se por um lado há famílias vivendo
em condições precárias de moradia, o bairro Água Verde possui o metro
quadrado mais caro do município.
De acordo com o levantamento efetuado, a conclusão foi de que
muitas das falas que retrataram a Regional Portão poderiam ser aplicadas à caracterização de Curitiba como um todo.

RELAÇÃO DO QUE O PORTÃO PODE OFERECER À CURITIBA

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

RELAÇÃO DO QUE curitiba PODE OFERECER ao PORTÃO

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

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

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

Grupo 1: (não havia compreendido a dinâmica)

Grupo 2:

1º Proposta

Ideia-Força: Mobilidade.

Detalhamento: Investimento no trânsito, no transporte público, em ciclovias, em ruas e calçadas.

Justificativa: A mobilidade em todos os sentidos.

Estratégias:
o
Revitalização de ruas e calçadas;
o
Disciplinamento do trânsito;
o
Melhoria do transporte público;
o
Ampliação das ciclovias;
o
Recursos através do governo federal, estadual e municipal;
o
Parcerias Público-privadas.

habitação

2º Proposta

Ideia-Força: Meio Ambiente.

Detalhamento: Criação e manutenção de parques e praças. Plantio e manutenção das árvores existentes. Aproveitamento e melhor destinação do lixo. Manutenção da Mata-ciliar e conservação dos córregos. Criação de leis mais rigorosas e agilidade na execução das leis.

Justificativa: Melhoria da qualidade de vida, visando aumento da população.

Estratégias:
o
Aumento no projeto da educação ambiental com maior comunicação (propaganda) em canais de rádio, televisão e jornal.

mobilidade

2º Proposta

Ideia-Força: Transporte Coletivo para todos.

Detalhamento: Sistema para diminuir o tempo de trajeto do transporte coletivo.

Justificativa: Melhoria do sistema já existente como forma de diminuir o transporte individual.

Estratégias:
o
Pistas exclusivas;
o
Sincronização dos Semáforos;
o
Implantação do Metrô.

3º Proposta

Ideia-Força: Socioeconômico.

Detalhamento: Urbanização e regularização de áreas de ocupação. Incentivo ao empreendorismo.

Justificativa: Criação de novos empregos. Disciplina nas atividades proporciona maior arrecadação dos tributos. Criação de cursos profissionalizantes.
Incentivos para maior número de vagas para menores carentes. Ação de enfrentamento às drogas. Habitação de interesse social.

Estratégias:
o
Incentivo financeiros através da parceria pública;
o
Projetos governamentais com incentivos fiscais.

meio
ambiente

PD

1º Proposta

Ideia-Força: Projeto bem morar.

Detalhamento: Programas e ações que priorizem a qualidade de vida nos espaços residenciais.

Justificativa: Melhoria nas condições de moradia das áreas regularizadas.

Estratégias:
o
Reestruturar praças;
o
Melhorar iluminação;
o
Segurança;
o
Canchas de esportes;
o
Projetos e ações na área de esporte e cultura.

3º Proposta (OK)

Ideia-Força: Meio Ambiente Saudável.

Detalhamento: Necessidade de manter os rios e o entorno destes sem poluição.

Justificativa: Promover cultura e relação sadia da comunidade com o meio
ambiente.

Estratégias:
o
Grupos de discussão;
o
Palestras educativas em escolas, creches, US e associações;
o
Ensinar como reaproveitar o lixo reciclável e orgânico.
o
Plantar árvores, jardins e hortas ao redor dos rios e espaços públicos, comunitários e particulares.

4º Proposta

Ideia-Força: Não houve.

Detalhamento:

Justificativa:

Estratégias:

economia

socioeconômico

meio
ambiente

mobilidade

Propostas para a Regional do Portão: 1ª Etapa

PD

PD

4º Proposta

Ideia-Força: Comércio para todos.

Detalhamento: Fomentar o comércio local.

Justificativa: Evitar o deslocamento.

Estratégias:
o
Flexibilização da legislação do uso do solo;
o
Parcerias entre iniciativa pública e privada;
o
Treinamentos e cursos de capacitação.

Nota: OK - Propostas que poderiam ser executadas de imediato. Não há necessidade de buscar investimento externo e nem de alterar a legislação vigente. T - Propostas que demandam um certo tempo, mas não demandam a alteração do Plano Diretor. PD - Propostam que demandam a alteração do Plano Diretor vigente.
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Propostas para a Regional do Portão: 1ª Etapa
Grupo 4:

4º Proposta (OK)

Ideia-Força: Curitiba mais humana.

Detalhamento: Desenvolver ações para melhor convívio social e comunitário.

Justificativa: Promover a integração da população em geral, através do fortalecimento dos vínculos de amizade.

Estratégias:
o
Centros Culturais;
o
Centros de Lazer em áreas prioritárias;
o
Criação de calendários de eventos comemorativos e culturais;
o
Valorização dos talentos urbanísticos e culturais locais.

Nota: OK - Propostas que poderiam ser executadas de imediato. Não há necessidade de buscar investimento externo e nem de alterar a legislação vigente. T - Propostas que demandam um certo tempo, mas não demandam a alteração do Plano Diretor. PD - Propostam que deman-
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2º Proposta

Ideia-Força: Drenagem Urbana.

Detalhamento: Formulação de políticas públicas que visem melhorias da Bacia Hidrográfica da região, universalização do tratamento de esgoto e uso sustentável das águas.

Justificativa: Privilegiar a manutenção do sistema hidrográfico; Necessidade
de ampliação do tratamento de esgoto.

Estratégias:
o
Reforçar a educação ambiental em todos os níveis;
o
Ampliar a rede de esgoto e áreas de proteção dos rios;
o
Horta Urbana.
3º Proposta (OK)

Ideia-Força: Enfrentamento às drogas.

Detalhamento: Política para diminuir o consumo de drogas no município.

Justificativa: Índices preocupantes de usuários de drogas.

Estratégias:
o
Investir na família, na informação, na prevenção, no tratamento;
o
Potencializar o trabalho de prevenção dentro das escolas, junto com a sociedade;
o
Capacitar a polícia;
o
Investir em tecnologia.

mobilidade

3º Proposta

Ideia-Força: Educa Curitiba.

Detalhamento: Políticas educacionais com qualidade em consonância com
a atualidade do mundo.

Justificativa: Para evitar a evasão escolar.

Estratégias:
o
Formação de educadores com capacitação nas tecnologias educacionais
atuais;
o
Melhoria das estruturas físicas das escolas;
o
Implantação do sistema de ensino integral na rede municipal de ensino.

saneamento zoenamento
básico
e habitação

educação

2º Proposta

Ideia-Força: Curitiba Cidadã.

Detalhamento: Melhorar a condição da população.

Justificativa: Proporcionar vida mais digna.

Estratégias: (com ênfase em políticas socioeconômicas)
o
Regularização fundiária;
o
Aperfeiçoamento profissional, empregabilidade;
o
Políticas anti-drogatização.

PD

1º Proposta

Ideia-Força: Ocupação Urbana.

Detalhamento: Novo zoneamento da Região.

Justificativa: Necessidade de ordenamento da ocupação do solo.

Estratégias:
o
Fazer um levantamento das ocupações regulares e irregulares com a participação da comunidade para definição de uma estratégia;
o
Pensar em políticas que atendam esta demanda.

combate
às drogas

1º Proposta (T)

Ideia-Força: Transporte coletivo facilitando sua vida.

Detalhamento: Melhoria do transporte coletivo.

Justificativa: Melhoria no fluxo do trânsito.

Estratégias:
o
Recursos federais via PAC para criação de BRT’s no eixo das vias rápidas;
o
Desalinhamento das estações tubo do eixo da república argentina até o
centro.

socieoconômico

socio
mobilidade
econômico transporte público

Grupo 3:

4º Proposta

Ideia-Força: Mobilidade

Detalhamento: Projeto de mobilidade que integre todos os tipos de transportes.

Justificativa: As condições alarmantes encontradas hoje de maneira geral
(trânsito, transporte coletivos, ciclovias) em virtude do aumento do número de veículos.

Estratégias:
o
Aumentar as ciclovias;
o
Aumentar o número de binários;
o
Definição de padrão de calçadas;
o
Ampliação de transporte público.
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Propostas para a Regional do Portão: 2ª Etapa
transporte público

mobilidade

3º Proposta

Ideia-Força: Ambiente Saudável.

Detalhamento: Formulação de políticas públicas que promovam um meio
ambiente saudável e a sustentabilidade.

Justificativa: Melhoria da qualidade de vida para população.

Estratégias:
o
Educação ambiental em todos os níveis: intensificar as ações;
o
Promover grupos de discussões e palestras educativas;
o
Ampliar a rede de esgoto;
o
Plantar árvores e implantar hortas urbanas;
o
Educação para reaproveitamento do lixo urbano.

educação

mobilidae

2º Proposta

Ideia-Força: Mobilidade Urbana.

Detalhamento: Melhorar e diversificar os modais de transporte urbano (coletivos e individuais alternativos).

Justificativa: A mobilidade urbana atual não é suficientemente boa para a
qualidade de vida do cidadão.

Estratégias:
o
Ônibus: pistas exclusivas nas rápidas e sincronização dos semáforos para
diminuição do tempo de viagens;
o
Bicicletários: aumento/sinalização das ciclovias conscientização/respeito
ao ciclista;
o
Pedestre: qualificação dos passeios; semáforos de pedestres com tempo
adequado.

Grupo 2:

meio
ambiente

urbanização
e habitação

1º Proposta

Ideia-Força: Comunidade Participativa.

Detalhamento: Regularização fundiária; Urbanização; Habitações ou interesse social.

Justificativa: Melhoria das condições e da qualidade de vida da população,
principalmente no que diz respeito à questão habitacional.

Estratégias:
o
Participação da comunidade na elaboração de um plano de ação;
o
Previsão orçamentária para implementação da política pública habitacional;
o
Investimentos em áreas de lazer, esporte e cultura.

meio
ambiente

Grupo 1:

1º Proposta (T)

Ideia-Força: Transporte coletivo facilitando sua vida.

Detalhamento: Melhoria do transporte coletivo.

Justificativa: Melhoria no fluxo do trânsito.

Estratégias:
o
Recursos federais via PAC para criação de BRT’s no eixo das vias rápidas;
o
Desalinhamento das estações tubo do eixo da República Argentina até o centro.
2º Proposta

Ideia-Força: Educa Curitiba;

Detalhamento: Políticas educacionais com qualidade em consonância com a
atualidade do mundo.

Justificativa: Para evitar a evasão escolar.

Estratégias:
o
Formação de educadores com capacitação nas tecnologias educacionais atuais;
o
Melhoria das estruturas físicas das escolas;
o
Implantação do sistema de ensino integral na rede municipal de ensino.
3º Proposta

Ideia-Força: Meio Ambiente

Detalhamento: Criação e manutenção de parques e praças. Plantio e manutenção das árvores existentes. Aproveitamento e melhor destinação do lixo. Manutenção da Mata-ciliar e conservação dos córregos. Criação de leis mais rigorosas e
agilidade na execução das leis.

Justificativa: Melhoria da qualidade de vida, visando o aumento da população.

Estratégias:
o
Aumento no projeto da educação ambiental e maior comunicação (propaganda) em canais de rádio, televisão e jornal.
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Propostas para a Regional do Portão: 3ª Etapa
A partir da segunda etapa de elaboração de propostas e definição de prioridades, as ideias-força resultantes foram selecionadas para votação. Entretanto,
em virtude da semelhança de algunas ideias-força, as seis propostas foram compactadas, resultando em quatro ideias finais:
Ideia-Força: Mobilidade – Transporte Coletivo + Ciclovias + Sistema Viário +
Calçadas;
Ideia-Força: Meio Ambiente – Parques e Praças + Arobrização + Gestão de
Resíduos + Educação Ambiental + Legislação;
Ideia-Força: Educa Curitiba;
Ideia-Força: Comunidade Participativa.
A terceira etapa de propostas consistiu na votação entre as propostas finais de duas, tidas como prioritárias para cada participante. A ideia-força mais
votada foi a relacionada à mobilidade urbana, com 12 votos. Na sequência, a
proposta que prevê a melhoria na qualidade do ensino, seja pela capacitação de
educadores, pela melhoria da estrutura física das escolas ou pela implantação de
ensino integral recebeu 11 votos. As ideias-força Meio Ambiente e Comunidade
Participativa receberam, respectivamente, 7 e 6 votos.

PROPOSTAS VOTADAS COMO PRIORITÁRIAS PARA A REGIONAL

Fonte: Administração Regional do Portão
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 Portão
Fonte: IPPUC - Setor de Monitoração
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Levantamento Técnico x Perceptivo

A contraposição dos dados referentes às atividades econômicas e da percepção da Regional Portão como independente e autônoma - em virtude da quantidade
e diversidade de estabelecimentos e serviços ofertados, permite concluir que ambos
os levantamentos levam a mesma conclusão. A Regional é a segunda com maior
número de estabelecimentos econômicos, perdendo apenas para a Matriz, e as atividades relacionadas ao comércio e serviço correspondem a 87% do total.
Também foi possível validar a apreensão da Regional Portão como desigual
em termos socioeconômicos. Segundo dados do Censo do IBGE 2010, a Regional
possui ao mesmo tempo o terceiro maior rendimento médio domiciliar do município
e o terceiro maior número de domicílios em extrema pobreza. Quando analisados os
dados por bairro, é possível verificar que o bairro Água Verde possui o rendimento
médio domiciliar per capita quase três vezes maior que o constatado no bairro Parolin e que a concentração de renda está justamente nos bairros mais centrais.
No que diz respeito à localização das ocupações irregulares e das famílias
em condições de vulnerabilidade social, se sobrepostos os mapas do levantamento
perceptivo ao de ocupações irregulares e ao de rendimento médio por setor censitário, é de fácil conclusão que as demarcações coincidem. Com relação ao destaque
do bairro Parolin, em razão da violência vivenciada, o bairro não foi o que teve o
maior número de homicídios, porém, quando o dado é relativizado pela população,
o Parolin encerra 0,78 homicídios por mil habitantes, o maior índice da Regional (Fazendinha: 0,32 homicídios/1.000 habitantes; Novo Mundo: 0,23 homicídios/1.000
habitantes).
Outra informação validada através do levantamento perceptivo diz respeito à
caracterização demográfica. A Regional Portão é a segunda mais populosa do município, ficando atrás somente da Regional Boa Vista, e a proporção de idosos (pessoas
acima de 65 anos) corresponde a 13,3%, também a segunda maior entre as Regionais.
Algumas percepções não puderam ser contrapostas ao levantamento técnico, por indisponibilidade de informações, entretanto, enriqueceram o diagnóstico.
Ainda que o número significativo de estabelecimentos comerciais e de serviços tenha sido levantado através do número de alvarás liberados, foi possível identificar
a concentração destes no entorno do Terminal Portão e nos eixos que irradiam a
partir deste. Também a alta proporção de idosos foi apreendida através do censo,
mas a apuração de ocorrências de violência contra essa faixa etária só foi levantada
através da percepção da Regional. Ainda a respeito da segurança, é fundamental o
reconhecimento das áreas onde as pessoas sentem-se mais inseguras e do impacto
que isso pode ter sobre a apropriação dos espaços, principalmente os equipamentos
públicos. 		

ambiental

socioeconômico

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

No início da análise urbanística e ambiental, a identificação das áreas verdes como
um aspecto positivo da Regional Portão parecia não coincidir com o levantamento técnico,
através do qual, a Regional tem a segunda menor proporção de áreas verdes por habitante e contribui com apenas 4% do montante do município. Entretanto, quando analisado
o mapa desenvolvido, foi possível constatar que essa percepção dizia respeito aos equipamentos relacionados ao lazer e meio ambiente, visto que a única área assinalada pela
manutenção de remanescentes vegetais foi a porção do Campo Comprido pertencente à
Regional Portão.
De fato, essa fração do bairro Campo Comprido possui o melhor indicador entre
os bairros analisados: 80 m² área verde/habitante. Também o receio quanto ao desmatamento provocado pelo aumento populacional é autêntico, visto que o crescimento da
Regional Portão entre 2000 e 2010 foi de 5% e no mesmo período o bairro cresceu 43%.
Ainda através da observação do mapa desenvolvido, é possível identificar que os
equipamentos assinalados coincidem com os relacionados pela Secretaria do Meio Ambiente, no entanto, faz-se de fundamental importância o reconhecimento da insegurança
e do uso inadequado encontrado em alguns destes.
Conforme mencionado, grande parte das ocupações irregulares identificadas no
mapa perceptivo coincide com o levantamento efetuado pela COHAB. E a percepção da
maior ocorrência destas nas proximidades dos recursos hídricos também corresponde aos
dados oficiais. Quanto às informações que dizem respeito à poluição hídrica, do solo ou
visual, faz-se a ressalva de que essas apreensões exigem um estudo específico para sua
verificação.

mobilidade

Considerações acerca das três dimensões

Se novamente analisados os dados de variação populacional é possível concluir
que um aumento tão significativo como o que ocorreu na porção do bairro Campo Comprido, se não acompanhado de uma melhoria do sistema viário, impacta negativamente
sobre a mobilidade, o que certifica a percepção da Regional. Também é possível observar
que com exceção do bairro Parolin, todos os demais tiveram uma predominância significativa da produção habitacional de alta densidade (apartamento), que por um lado otimiza a
infraestrutura urbana, mas que conforme a percepção da regional tem gerado sobrecarga
das vias do entorno.
	À exceção do descontentamento com relação à falta de acessibilidade, que tem
embasamento visto que a Regional possui um grande percentual de população idosa, não
houve maiores reclamações a respeito da infraestrutura viária. O fato é justificado quando
analisados os dados e o mapa de pavimentação. A Regional Portão é a segunda com o
maior percentual de vias com pavimentação definitiva e a extensão de vias em saibro corresponde a apenas 1% do total.
Outra informação validada através da contraposição de ambos os levantamentos
diz respeito à cobertura do transporte coletivo. Conforme é possível observar nos dados relativos a esse modal de transporte, 98% da população da Regional reside a uma distância
de até 250 metros de uma linha de ônibus e as linhas ofertadas são bastantes diversificadas, oferecendo outras opções além das linhas alimentadoras.
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