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REGIONAL SANTA FELICIDADE

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 Santa Felicidade
Fonte: IPPUC - Setor de Monitoração
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Metodologia das Oficinas: Atividades Desenvolvidas
O primeiro dia de oficinas junto às administrações regionais iniciou com uma revisão dos conceitos básicos a respeito do plano diretor. Na sequência, os participantes foram divididos em grupos multisetoriais, compostos, na medida do possível, por funcionários de formação e de origens diversas. Para a primeira atividade,
os grupos deveriam elaborar, através de desenhos, símbolos ou palavras, um retrato da cidade de Curitiba – não foram permitidos frases e textos. O segundo trabalho
consistiu na produção de um retrato da regional, com a apresentação dos principais pontos que a caracterizam. Para esse exercício, as equipes também deveriam
usar desenhos, símbolos e palavras, no entanto com o limite máximo de quatro palavras. Para as duas primeiras atividades foi estipulado o tempo aproximado de 25
minutos e ao término de cada exercício, as equipes deveriam apresentar o trabalho produzido à frente dos demais.
Ao fim das duas primeiras atividades, foi desenvolvido um exercício de abstração com as equipes, através do qual os participantes deveriam imaginar duas
cidades distintas: uma formada pela região geográfica que a regional ocupa hoje e outra formada por Curitiba sem a área ocupada pela regional. Cada equipe deveria relacionar três coisas que a cidade formada pela regional poderia oferecer à cidade de Curitiba e três coisas que Curitiba poderia oferecer a cidade formada pela
regional. Para essa atividade foram disponibilizados 15 minutos e ao final, as folhas foram agrupadas segundo a semelhança do tema e apresentadas pelo docente a
todas as equipes.
No segundo encontro, foram produzidos mapas temáticos com as deficiências, as condicionantes e as potencialidades de cada regional. Para essa atividade,
os participantes receberam um mapa base com o arruamento e pincéis atômicos. Orientou-se que cada equipe utilizasse a forma de representação que considerasse
mais adequada e que, para a compreensão dos demais, fossem produzidas legendas de identificação do que foi levantado. As temáticas abordadas nos mapas foram
a ambiental, a socioeconômica e a de mobilidade e infraestrutura urbana.
Inicialmente, a dinâmica consistiu em três etapas e em cada etapa as equipes deveriam produzir mapas na mesma temática. No entanto, em virtude de recomendações para que os mapas produzidos não ficassem repetitivos, a dinâmica foi alterada. A partir de então, os temas propostos passaram a serem divididos entre
as equipes e assim que finalizados os mapas, as equipes deveriam apresentar o resultado à frente dos demais. Na sequência, foram agrupadas equipes com temáticas
diferentes, formando um grande grupo, para a elaboração de um mapa síntese da regional que abordasse as três dimensões. Em casos em que foram produzidos mais
de um mapa nessa última etapa, houve a contraposição destes para verificação das semelhanças e divergências.

A terceira oficina iniciou com a recapitulação do que foi produzido nas duas oficinas anteriores, com especial atenção para o mapa síntese da regional. Após, os participantes foram divididos em oito equipes (em casos onde não houve participantes suficientes, a divisão foi realizada em quatro equipes). Cada grupo recebeu quatro fichas a
serem preenchidas com propostas para a regional e estas estavam compostas com os
seguintes campos: Ideia Força; Detalhamento; Justificativa; Estratégias; Local e Data.
A partir das discussões e trabalhos realizados nos dois primeiros dias de oficina,
as equipes preencheram as fichas de propostas e ao final da atividade, os participantes elencaram a ordem de prioridade entre estas. Também foi solicitado para que as
equipes definissem o enquadramento das propostas nos diferentes níveis de planos
de desenvolvimento urbano: propostas que poderiam ser realizadas imediatamente,
propostas que demandariam um determinado tempo, mas sem necessidade de alteração legal e propostas que deveriam ser incorporadas no novo plano diretor para que se
concretizassem.
Após a apresentação das propostas, as equipes foram agrupadas duas a duas
para composição de equipes maiores. A atividade foi repetida, no entanto o número de
fichas foi reduzido para três e os participantes deveriam discutir e chegar a um consenso com relação às três propostas mais importantes dentre as apresentadas na primeira
rodada. Apresentadas as ideias resultantes, as equipes foram agrupadas novamente e
foi formado um único grupo para definição das três melhores ideias dentre todas as propostas apresentadas no dia. Para algumas das regionais, também houve a necessidade
de alteração da dinâmica da última oficina. Para estas, a última etapa foi substituída
pela formação de uma roda e a cada participante foi dado a palavra para que votasse
em duas ideias força dentre as apresentadas na segunda etapa da atividade.
Imagens dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Santa Felicidade
Fonte: Administração Regional Santa Felicidade, IPPUC - Setor de Monitoração
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REGIONAL SANTA FELICIDADE

Caracterização Territorial
A área total da Regional Santa Felicidade é de 6.519,07 hectares,
o que corresponde a 15% do território de Curitiba. É a maior Regional da
cidade em extensão territorial.

mapa da divisão territorial das regionais de curitiba

±

LEVANTAMENTO TÉCNICO

A Regional Santa Felicidade é composta por 14 bairros: Butiatuvinha, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Cascatinha, CIC, Lamenha
Pequena, Mossunguê, Orleans, Santa Felicidade, São Braz, Santo Inácio,
São João, Seminário e Vista Alegre.
Os bairros CIC e Campo Comprido têm sua extensão territorial dividida com outras regionais. O primeiro com a Regional CIC e o segundo
com a Regional Portão.

mapa da divisão territorial dos bairros da regional
LEGENDA

±
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butiatuvinha

A origem do bairro Lamenha Pequena está ligada à fundação da Colônia Lamenha
em 1876, localizada ao norte de Curitiba à margem da estrada do Assungui. Sua
área abrangia 922,4 ha, dividida em 139 lotes. Inicialmente possuía uma população
de 643 habitantes, constituída principalmente de poloneses prussianos. Ocupando
área dos municípios de Curitiba e Almirante Tamandaré a colônia foi dividida em
Lamenha Pequena e Lamenha Grande. A origem do nome faz homenagem ao então
presidente da Província Adolfo Lamenha Lins, que em sua administração implantou
núcleos coloniais nos arredores de Curitiba, em regime de pequena propriedade.
Esses núcleos eram formados por agricultores imigrantes e visavam garantir o abastecimento de gêneros alimentícios para os mercados próximos. A existência de vias
de comunicação nas proximidades da colônia era um importante fator para o seu
crescimento e para suas relações de comércio com o mercado da capital. A colônia
Lamenha estava entre os núcleos de imigrantes que se instalaram em Curitiba e que
posteriormente transformaram-se em bairros.

As antigas referências do Butiatuvinha são registradas em 1782, nas Atas das Sessões
da Câmara, quando é citado o “Bairro de Boteatuba”, referindo-se à construção de uma
ponte para beneficiar o trajeto dos viajantes que passavam pelo local. No século seguinte,
em 1831, também através da Vereança, procedeu-se à marcação do “Butiatubinha”, entre
outras localidades. Conforme registros históricos, o termo vem do Tupi Guarani referindose a Butiatuba ou uma região contendo butiás, que são o fruto de um tipo de palmeira. Em
1854 o Butiatuvinha constituía-se como um dos 27 Quarteirões da Cidade, conforme publicou o então jornal Dezenove de Dezembro. O Quarteirão era composto por um conjunto
de casas que formava a base de policiamento local, entre outras finalidades administrativas. A região que até então era ocupada por caboclos e pela passagem de tropeiros, teve
sua origem também ligada à vinda dos imigrantes italianos, em 1878, fazendo parte da
Colônia de Santa Felicidade. O núcleo dos lotes rurais concentrava-se ao longo da antiga
Estrada de Santa Felicidade (atual Avenida Manoel Ribas) predominando ainda matas e
campos. O bairro Butiatuvinha teve sua denominação e delimitações definidas em 1975,
junto com os demais bairros de Curitiba.

cascatinha

lamenha
pequena

Caracterização Histórica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

A origem do bairro Cascatinha está relacionada à Colônia Santa Felicidade, que se formou
na região com a chegada de imigrantes italianos nas últimas décadas do século XlX. Os
colonos tinham um ritmo intenso de trabalho com famílias numerosas que se dividiam
entre o cultivo agrícola, o trato com a criação e os negócios realizados com a venda dos
produtos. Dezenas de carroças seguiam para o centro da cidade transitando pela antiga
estrada colonial, atual Avenida Manoel Ribas, caracterizando por anos, uma cena típica
na paisagem do antigo bairro. Em meio ao caminho existia uma cascata e um rio onde os
colonos paravam para o descanso e também, em sua rotina, retiravam água para lavagem
de roupas. Esse importante marco geográfico inspirou o nome do restaurante Cascatinha, estabelecido nesse local em 1952, e que mais tarde, serviu para designar o nome
do bairro, oficializado em 1975. No final do século XX já era possível constatar a mistura
entre o tradicional e o novo, representado por novas estruturas de serviços, condomínios
fechados e malha viária. Na presença dos símbolos urbanos ainda fazem parte do bairro
os sinais dos tempos de origem, através de sua gastronomia italiana, dos costumes e da
comercialização de produtos típicos pelos descendentes dos imigrantes, presentes ao longo do local onde já foi a estrada dos colonos.

Parque Barigui no início da década de 1970
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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.

REGIONAL SANTA FELICIDADE

seminário

campo
comprido

Fonte: IPPUC - Banco de Imagens

O antigo bairro Seminário já era referência de ocupação no final do século XVll, quando
existia o caminho dos Campos Gerais que atravessava a região. Conforme citação nas
Atas das Sessões da Câmara eram destinados recursos para os constantes serviços de
conservação do referido caminho, ainda irregular. No final do século XlX, em 1878, foi
inaugurado o traçado definido ligando Curitiba a Campo Largo. Essa estrada foi um importante marco referencial passando pelo antigo Seminário e ficou conhecida como Estrada
do Mato Grosso. A estrada atraía para suas imediações chácaras, comércio e serviços que
atendiam viajantes e colonos. A origem do bairro está ligada aos Irmãos Lazaristas que
inauguraram um Seminário, em 1901, com a participação do Bispo Dom José, sendo esse
nome adotado para uma rua local. Posteriormente, a importante edificação destinou-se às
instalações do Colégio Marista Paranaense. O antigo Seminário era a principal referência
no cenário local e dessa forma, posteriormente, tornou-se o nome do bairro. Em 1942 foi
inaugurada a igreja Nossa Senhora Aparecida, nome dado também para a principal avenida que atravessa o bairro em praticamente toda a sua extensão. O Seminário foi oficializado como bairro, primeiramente em 1947, ocupando uma área menor e mais tarde, em
1975, passou a incluir a totalidade do antigo bairro Barigui e trechos dos antigos Campina
do Siqueira e Santa Quitéria.

O bairro Santa Felicidade teve sua origem relacionada aos imigrantes italianos que
chegaram em 1878 e formaram um núcleo de ocupação na região conhecida como
Taquaral, devido à grande quantidade de taquaras existentes. Com a vinda de novas
famílias da região de Vêneto essa ocupação se estendeu para as áreas próximas,
correspondentes aos atuais bairros de Santa Felicidade, Cascatinha, Butiatuvinha,
São João e Lamenha Pequena, formando-se então a Colônia de Santa Felicidade.
Segundo relatos históricos, o nome atribuído à colônia surgiu em homenagem à Felicidade Borges, uma das antigas proprietárias das terras adquiridas pelos imigrantes.
Por muitos anos a referida colônia dedicou-se ao trabalho agrícola e também à criação animal, em pequena escala, com produção de leite, queijo e salame. A produção
resultante era comercializada “na cidade” através de carroças conduzidas por colonos, que seguiam entoando canções italianas pela antiga Estrada da Colônia, onde
hoje está localizada a Avenida Manoel Ribas. A dedicação dos imigrantes italianos e
de seus descendentes contribuiu para a expansão econômica da região formando-se
um bairro dinâmico e singular.
O São João, a exemplo dos bairros vizinhos Cascatinha e Butiatuvinha, iniciou com
a ocupação das terras que formavam a Colônia Santa Felicidade pelos imigrantes
italianos que vieram de Gênova, em 1877. Nessa época, a agricultura era a principal
atividade dos colonos, que cultivavam vinhedos. Mais tarde, foram desenvolvidas
criações de gado e de galinha, enquanto os vinhedos floresciam com vitalidade, fornecendo aos vinicultores a matéria-prima para o delicioso vinho italiano. A primeira
capela do bairro São João foi construída em 1972 e, após dez anos, foi fundada a Paróquia Santa Margarida. No São João foi construído o primeiro condomínio horizontal
de Curitiba, no ano de 1978. Atualmente abriga um dos mais importantes parques
de Curitiba, o Tingui, com 380 mil m2 e o Memorial Ucraniano.

mossunguê

A denominação do bairro é resultado da combinação de dois fatos históricos distintos, que o tempo se encarregou de relacionar. Campina, por um lado, retrata o
aspecto geográfico da região de onde se estendia uma bonita planície coberta pela
vegetação rasteira. A segunda parte do nome vem de Antônio Sebastião Siqueira, um
imigrante português que aqui chegou no início do século XIX. Esse colono, proprietário de grande extensão de terras, dividiu-as em pequenos sítios vendidos a várias
famílias, dando origem assim ao atual bairro. É um bairro relativamente pequeno,
porém bastante movimentado, uma vez que fica próximo do Parque Barigui e do Park
Shopping Barigui, localizados no bairro vizinho do Mossunguê, também conhecido
como Ecoville.

O Mossunguê surgiu ao longo do antigo Caminho do Mato Grosso (atual Avenida Bispo
Dom José) que era o único acesso ao Norte do Estado. A exploração mineral intensa nos
arredores desse caminho contribuiu para o rápido desenvolvimento da região, onde inúmeros armazéns se estabeleceram, servindo de entrepostos aos viajantes, tropeiros e
aos primeiros moradores. Com as primeiras famílias, que vieram da Itália da região de
Piemonte, veio também a devoção a São Grato, padroeiro da agricultura e da lavoura. O
nome Mossunguê, proveniente do Tupi Guarani, entre outras interpretações, pode significar “lugar agitado”, talvez por terem os índios observado como eram comuns as ventanias
na região. Já em Tupi antigo significa “milho que pula”, ou seja, pipoca. Atualmente com a
construção de inúmeros empreendimentos luxuosos, o bairro passou a ser chamado pelos
novos moradores de Ecoville.

orleans

A origem do bairro Santo Inácio está ligada à Colônia Santo Inácio, criada em 1876
e inserida na política provincial do Dr. Adolfo Lamenha Lins. O Plano governamental promoveu a formação de um cinturão verde de abastecimento ao redor de Curitiba, com a implantação de vários núcleos coloniais. A colônia foi criada com 70
lotes, totalizando uma área 357,8 hectares e uma média de 5,1 hectares por lote.
Foi emancipada em 1878 e sua população somava 386 habitantes, composta por
poloneses prussianos e silesianos. A produção agrícola no núcleo de Santo Inácio
caracterizava-se por um regime de pequena propriedade, com as seguintes culturas:
centeio, milho, feijão, batata, aveia, ervilha, cevada e trigo. Os colonos dedicavamse também ao corte de lenha para venda, considerando os recursos existentes na
região. A Colônia de Santo Inácio, juntamente com as demais colônias de imigrantes
poloneses, situadas na região oeste de Curitiba, formaram em 1892, o Distrito Municipal de Nova Polônia. Hoje o bairro Santo Inácio também é conhecido como Barigui,
por abrigar o Parque Barigui.

O bairro Orleans teve sua origem nas metas do governo provincial de Lamenha Lins, que visava promover a fixação de colônias nos arredores de Curitiba. A Colônia Orleans foi criada
em 1875, localizada à margem direita da então Estrada do Mato Grosso, com uma extensão de 377ha e 66 lotes. A população inicial somava 249 habitantes, composta na grande
maioria por poloneses prussianos e galicianos. Essa colônia foi emancipada em 1878 e
teve seu nome em homenagem ao príncipe Luís Filipe de Orléans, o Conde d’Eu. Durante
sua visita à Colônia, em 1880, o imperador D. Pedro II prometeu doar uma imagem do
padroeiro Santo Antonio, que posteriormente ficava presente nos atos religiosos da igreja.
A igreja de Santo Antônio de Orleans seguia o estilo polonês e na época centralizava os
moradores das colônias vizinhas nos eventos religiosos e reuniões de organização social.
A paróquia de Santo Antônio de Orleans abrangia as colônias de Orleans, Santo Inácio,
Dom Pedro, Dom Augusto, Riviére e ainda a colônia Lamenha, também incluída na mesma
politica de Lamenha Lins.

vista alegre são braz

são joão

santa
campina
felicidade do siqueira

santo
inácio

Caracterização Histórica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

O São Braz, situado ao norte de Curitiba, a aproximadamente 10 km do Centro, é um dos
bairros mais antigos da capital. Seu nome surgiu devido à grande devoção dos moradores
a esse santo que, de acordo com os fiéis mais antigos, atende a qualquer pedido desde
que formulado com boas intenções. A história do bairro São Braz confunde-se com a da
Colônia Orleans, por terem as mesmas características, e suas populações, o mesmo estilo
de vida rural. O cultivo de cereais, milho, feijão, batatinha e a criação de suínos e bovinos
constituíram as principais atividades desenvolvidas pelas famílias que ocupavam as únicas quatro extensas chácaras da região. As hortaliças plantadas no bairro serviram de
sustento para seus moradores e também abasteceram Curitiba e a Região Metropolitana.
Foi assim até meados de 1970, quando as chácaras começaram a ser loteadas, mudando
sua característica de colônia agrícola para integrar-se à malha urbana em expansão.
O bairro, situado no alto de uma colina, originou-se do fato de um pioneiro da região ter
escrito, na fachada de seu palacete: “Vista Alegre”. A propriedade, por ser muito conhecida na época, nomeou o bairro. A partir de 1955, as chácaras começaram a dar lugar aos
loteamentos e a região, que era povoada predominantemente por chacareiros, leiteiros e
agricultores, transformou-se, tomando ares de comunidade dentro do perímetro urbano de
Curitiba. As grandes áreas passaram a ser divididas em lotes e ocupadas por imigrantes,
que chegavam cada vez em número maior. Atualmente, o bairro Vista Alegre situa-se a
menos de seis quilômetros do centro de Curitiba e conta com muitas residências em estilo
europeu, que testemunham as colonizações italiana, alemã e polonesa, que muito contribuíram para o desenvolvimento do município. No bairro está localizado o Bosque Alemão,
ponto turístico da cidade de Curitiba, que conta com o Memorial Chico Mendes.
REGIONAL SANTA FELICIDADE
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Caracterização Demográfica
População E DENSIDADE DEMOGRÁFICA
A Regional Santa Felicidade tem uma população de 155.794 habitantes, correspondendo a 8,89% do total do Município. No período de
2000 a 2010 apresentou crescimento de 14,57%, um crescimento acima
ao do Município, que foi de 10,37%
População por regional (habitantes) - 2010

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

No que diz respeito à variação populacional dos bairros que integram a Regional, entre 2000 e 2010 os bairros Mossunguê e Lamenha
Pequena foram os que apresentaram o maior crescimento, igual a 71,71%
e 50,64% respectivamente. No mesmo período o bairro Seminário teve
uma variação negativa de 7,36%.
Em 2010, a densidade populacional da regional correspondeu a
23,9 hab/ha (habitantes por hectare), abaixo da densidade do município
(40,30 hab/ha). Os bairros Campina do Siqueira e São Brás apresentam
elevada densidade, igual a 43,16 e 46,56 hab/ha respectivamente. No
extremo oposto, os bairros Lamenha Pequena e Cascatinha apresentaram uma densidade inferior a 10 hab/ha.
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DENSIDADE DEMOGRÁFICA por setorES censitárioS - regional SANTA FELICIDADE - 2010

Caracterização Demográfica
POPULAÇÃO, DENSIDADE DEMOGRÁFICA E VARIAÇÃO
POPULACIONAL POR BAIRROS
REGIONAL SANTA FELICIDADE - 2010
Habitantes

Bairros

Densidade
Variação
(habit./ha.) Populacional

2000

2010

Butiatuvinha

10.759

12.876

12,33

19,68%

Campina do Siqueira

7.108

7.326

43,16

3,07%

Campo Comprido - 1

14.569

18.676

30,40

28,19%

Cascatinha

2.061

2.161

9,90

4,85%

CIC

13.255

13.002

38,00

-1,91%

Lamenha Pequena

701

1.056

3,14

50,64%

Mossunguê

5.628

9.664

28,72

71,71%

Orleans

7.260

8.105

15,82

11,64%

Santa Felicidade

25.209

31.572

25,93

25,24%

Santo Inácio

6.037

6.494

19,34

7,57%

São Braz

23.119

23.559

46,56

1,90%

São João

2.950

3.253

10,72

10,27%

Seminário

7.395

6.851

32,26

-7,36%

Vista Alegre

9.930

11.199

30,28

12,78%

Regional Santa Felicidade

135.981

155.794

23,90

14,57%

LEVANTAMENTO TÉCNICO
Idade de População
A pirâmide etária da Regional Santa Felicidade apresenta estreitamento na
base, indicando uma tendência na diminuição do percentual de crianças e jovens.
A população mais jovem é 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 18.086 habitantes e representa
11,6% da população total da regional. Essa faixa etária apresentou um crescimento
entre 2000 e 2010 de aproximadamente 40%.

pirâmide etária da regional SANTA FELICIDADE - 2010

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

POPULAÇÃO, POR COR OU RAÇA
regional SANTA FELICIDADE - 2010

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

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

0 a 4 anos - 6 % da população;
5 a 14 anos - 13,6 % da população;
15 a 24 anos - 15,7 % da população;
25 a 59 anos - 53,1 % da população;
60 anos e mais - 11,6% da população;
Fonte: IBGE - Censo 2000 e 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração
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Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Educação

população alfabetizada
O percentual de alfabetização da população com cinco ou mais
anos de idade e por gênero na Regional Santa Felicidade se demonstrou
levemente superior ao cenário encontrado em Curitiba.
Apenas os bairros São João, Lamenha Pequena, a parte do CIC
pertencente a esta regional e o Butiatuvinha ficaram abaixo da média
municipal. Por outro lado, o Vista Alegre, Seminário, Santo Inácio, Mossunguê, Cascatinha e Campina do Siqueira ultrapassaram os 98%.
Em relação à diferenciação quanto ao gênero, nota-se uma leve
tendência (menor que 1%) de que os homens sejam mais alfabetizadospercentualmente em relação as mulheres, no município, nesta regional e
nos bairros que a compõem, exceto o Seminário e o Lamenha Pequena.

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

Taxa de atendimento
creches e pré-escola
A Regional Santa Felicidade tem uma população entre 0 e 5
anos de 11.249 crianças. Dessas, 2.763 crianças, que correspondem a
24,56%, 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 SANTA FELICIDADE - 2012
BAIRROS

CONVENIADAS

CMEI

EM

TOTAL

Butiatuvinha

0

279

68

347

Campina do Siqueira

0

0

0

0

Campo Comprido

0

297

24

321

Cascatinha

0

0

0

0

Cidade Industrial de Curitiba

0

393

143

536

Lamenha Pequena

0

0

0

0

Mossungue

0

0

24

24

Orleans

0

145

0

145

Santa Felicidade

0

299

147

446

Santo Inácio

0

54

70

124

Seminário

0

0

0

0

São Braz

101

417

75

593

São João

0

82

0

82

Vista Alegre

0

121

24

145

Regional Santa Felicidade

101

2087

575

2763

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 SANTA FELICIDADE - 2012
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Fonte: IBGE - Censo 2010

Fonte: I SME / Departamento de Planejamento e Informações 2012

Elaboração: IPPUC - Monitoração

Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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Educação

Taxa de atendimento

unidades da educação por tipo - regional SANTA FELICIDADE - 2013

ensino fundamental
A população com idade entre 6 e 10 anos na Regional é igual a
10.296 crianças. Na Regional Santa Felicidade, 70% dessas crianças estão matriculadas em escolas públicas municipais.
O bairro com maior percentual de crianças em escolas públicas
é o Cidade Industrial, onde a taxa de atendimento chega a 160,7% da
população na faixa etária correspondente. Os bairros Santo Inácio e Vista Alegre também ultrapassam os 100%. Isso ocorre quando as escolas
atendem um público residente também em outras localidades.
A população com idade entre 11 e 14 anos, estudante dos anos
finais do Ensino Fundamental (6º ano até a 8ª série ou 9º ano), somam
9.040 jovens, mas somente é atendida em escolas estaduais e particulares.

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

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

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Educação

IDEB - ensino fundamental
O IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - para
os anos iniciais mostra um desempenho decrescente das escolas da Regional Santa Felicidade. Em 2009, 17 escolas atingiram ou superaram a
meta estabelecida (nota igual ou superior a 5,1) e em 2011, esse número
caiu para 15 escolas a atingirem a meta (nota igual ou superior a 5,5).
Três escolas não atingiram a meta para 2011. Esse número era de apenas uma escola em 2009.

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

ideb em escolas municipais - regional SANTA FELICIDADE 2009 e 2011
ESCOLA
Escola Municipal Jardim Santos Andrade
Escola Municipal CEI Júlio Moreira

BAIRRO

2009

2011

Meta: 5,1 Meta 5,5

Campo Comprido

4,8

5,1

São Braz

5,5

5,3

Escola Municipal Vereador João Stival

Butiatuvinha

5,2

5,4

Fonte: I SME / Departamento de Planejamento e Informações 2012

Escola Municipal Walter Hoerner

Mossungue

5,3

5,5

Elaboração: IPPUC- Setor de Monitoração

Escola Municipal Anita Merhy Gaertner

Cidade Industrial

5,7

5,5

Escola Municipal CEI Raoul Wallenberg

Butiatuvinha

6,0

5,8

Taxa de reprovação

Cidade Industrial

5,6

5,9

Santa Felicidade

6,0

5,9

Orleans

6,1

6,0

Escola Municipal CEI Professora Lina Maria
Martins Moreira

Campo Comprido

5,8

6,1

Escola Municipal Monsenhor Boleslau Falarz

São Braz

6,2

6,2

Cidade Industrial

6,3

6,2

Escola Municipal Paranaguá

Santo Inácio

5,8

6,3

Escola Municipal Nympha Maria da Rocha
Peplow

Vista Alegre

5,9

6,4

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 19 escolas municipais localizadas na Regional, duas escolas apresentaram taxas superior ou igual a 5,0%: Escola Municipal CEI
Professora Lina Maria Martins Moreira e Escola Municipal Jardim Santos
Andrade, com 5,56% e 7,72% respectivamente.

Escola Municipal Ana Hella

Vista Alegre

6,1

6,5

Santa Felicidade

6,1

6,6

Santo Inácio

6,4

7,2

Escola Municipal Professora Sônia Maria Coimbra Kenski

Santa Felicidade

7,0

7,3

Escola Municipal de Educação Especial Ali Bark

Seminário

-

-

Escola Municipal CEI Professor Ulisses Falcão
Vieira
Escola Municipal Foz do Iguaçu
Escola Municipal CEI Pedro Dallabona

Escola Municipal CEI Padre Francisco Meszner

Escola Municipal dos Vinhedos
Escola Municipal Jardim Santo Inácio

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

Escola Municipal CEI Professora Lina Maria Martins Moreira - Bairro Campo Comprido
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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Equipamentos: Saúde

unidades de saúde por tipo - regional SANTA FELICIDADE - 2013

Unidade de saúde nos bairros por tipo
REGIONAL SANTA FELICIDADE - 2013
Equipamentos de Saúde - Públicos Municipais
US Básica /
US Saúde da
US
Bairro
Saúde da
Família
Especializada
Família
Butiatuvinha
1
Campina do Si1
queira
Campo Comprido
1
Cascatinha
Cidade Industrial
1
Lamenha Pequena
Mossunguê
Orleans
1
Santa Felicidade
1
1
Santo Inácio
São Bráz
2
1
São João
Seminário
Vista Alegre
1
Total
5
5
1

Unidade de
Pronto
Atendimento
1
1

Equipamentos de Saúde - Particulares
Hospital
Hospital Geral
Especializado

Bairro

Hospital Dia

Butiatuvinha

-

-

-

Campina do Siqueira

-

-

-

Campo Comprido

-

-

1

Cascatinha

-

-

-

Cidade Industrial

-

-

-

Lamenha Pequena

-

-

-

Mossunguê

-

-

-

Orleans

-

-

-

Santa Felicidade

-

-

1

Santo Inácio

-

-

-

-

-

São Bráz
São João

-

-

-

Seminário

3

3

4

Vista Alegre

-

-

-

Total

3

3

6

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 SANTA FELICIDADE - 2013
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unidades da ação social por tipo - regional SANTA FELICIDADE - 2013

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

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

organização da sociedade civil - regional SANTA FELICIDADE - 2013
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Segurança

homicídios dolosos
Segundo os Inquéritos Instaurados da Polícia Civil, a Regional Santa Felicidade apresentou decréscimo de 28% no número de homicídios
dolosos registrados em 2012 em relação a 2010. Entretanto, o bairro
Santa Felicidade apresentou aumento de 75% no número de homicídios.
De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, o bairro
Santa Felicidade também foi o bairro com maior ocorrências em 2012,
respondendo por cerca de 41% do total registrado na Regional.
Conforme é possível observar através da tabela abaixo, arma de
fogo foi o método mais utilizado nos homicídios, correspondendo a quase
80% dos casos.

número de ocorrências de homicídios dolosos
SEGUNDO O MÉTODO - regional SANTA FELICIDADE - 2012
MÉTODO

TOTAL POR
MÉTODO

ARMA DE FOGO

1

Butiatuvinha

OBJETO CORTANTE
PENETRANTE

3

Campina do Siqueira

-

0

0

Campo Comprido

ARMA DE FOGO

1

1

Cascatinha

-

0

0

CIC

OBJETO CONTUNDENTE

1

1

Lamenha Pequena

OBJETO CORTANTE
PENETRANTE

1

1

Mossunguê

ARMA DE FOGO

2

2

Orleans

ARMA DE FOGO

3

3

ARMA DE FOGO

11

Santa Felicidade

OBJETO CORTANTE
PENETRANTE

1

Santo Inácio

ARMA DE FOGO

1

1

São Bráz

ARMA DE FOGO

3

3

São João

-

0

0

Seminário

ARMA DE FOGO

1

1

-

0

BAIRROS

Vista Alegre
TOTAL
Fonte: SMS; SESP, 2012
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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TOTAL POR
BAIRRO
4

12

0
29

ocorrências GEORREFERENCIADaS de homicídio doloso
SEGUNDO O MÉTODO - regional SANTA FELICIDADE - 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 45% das ocorrências, seguida diretamente por jovens (15 a 24 anos), com 52% do total.

Em 2012, foram registrados 28 acidentes fatais no trânsito, correspondente a quase 11% do total registrado em Curitiba.
O bairro Orleans foi o que registrou o maior número de ocorrências,
representando quase 29% do total de registros da regional. As vítimas que
trafegavam a pé corresponderam a 38% dos casos, seguidas por aquelas
que estavam de moto (31%) e de automóvel (19%).
Os acidentes que envolveram o consumo de álcool corresponderam a quase 36% das ocorrências.

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

BAIRROS

0a4
anos

5 a 14
anos

Butiatuvinha

0

0

2

1

1

0

Campina do Siqueira

0

0

0

0

0

0

Campo Comprido

0

0

0

1

0

0

Cascatinha

0

0

0

0

0

0

CIC

0

0

0

1

0

0

Lamenha Pequena

0

0

1

0

0

0

Mossunguê

0

0

1

1

0

0

Orleans

0

0

2

1

0

0

Santa Felicidade

0

0

6

6

0

0

Santo Inácio

0

0

1

0

0

0

São Bráz

0

0

1

2

0

0

São João

0

0

0

0

0

Seminário

0

0

1

0

Vista Alegre

0

0

0

TOTAL

0

0

PERCENTUAL

0%

0%

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

Ocorrências de ACIDENTES FATAIS NO TRÂNSITO
por espécie - regional SANTA FELICIDADE - 2012
ESPÉCIE

TOTAL POR
ESPÉCIE

A PÉ

1

MOTO

2

CAMPINA DO SIQUEIRA

MOTO

1

1

CAMPO COMPRIDO

-

0

0

CASCATINHA

-

0

0

CIC

-

0

0

LAMENHA PEQUENA

-

0

0

0

MOSSUNGUÊ

A PÉ

2

2

0

0

0

0

0

ORLEANS

15

13

1

0

52%

45%

3%

0%

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

BAIRROS
BUTIATUVINHA

SANTA FELICIDADE
SANTO INÁCIO

6
2

A PÉ

1

AUTOMÓVEL

1

MOTO

3

A PÉ

2

3

8
5
2

A PÉ

1

BICICLETA

1

SÃO JOÃO

MOTO

1

1

SEMINÁRIO

MOTO

1

1

VISTA ALEGRE

-

0

0

A PÉ

1

AUTOMÓVEL

2

SÃO BRÁZ

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

A PÉ
AUTOMÓVEL

TOTAL POR
BAIRRO

NÃO INFORMADO
TOTAL

2

3
28

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 ESPÉCIE - regional SANTA FELICIDADE - 2012
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Ocupações Irregulares

A Regional Santa Felicidade tem 51 áreas de ocupação irregular, sendo
que o São Braz é o bairro que possui a maior quantidade de invasões: 14 no total.
Na sequência, o Butiatuvinha possui 11 ocupações, seguido pelos bairros Santa
Felicidade (8) e CIC (6).
BAIRRO

BUTIATUVINHA

NOME

CATEGORIA

TRÊS PINHEIROS

BAIRRO

NOME

CATEGORIA

Assentamento Sem Regularização

VITÓRIA (Jd. Ipê)

Assentamento Sem Regularização

BUTIATUVINHA VII

Assentamento Sem Regularização

JACIMIRA

Assentamento Sem Regularização

OTTO WILLIS

Assentamento Sem Regularização

HAKIM

Assentamento Sem Regularização

ESPERANÇA

Loteamento Clandestino Em
Regularização

CONDOMÏNIO ALVORADA/
IVAÍ

Loteamento Clandestino Em
Regularização

BUTIATUVINHA I

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

BUTIATUVINHA II

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

BUTIATUVINHA IV

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

BUTIATUVINHA V

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

JARDIM YPÊ (Depósito Ypê) Assentamento Sem Regularização
SANTA FELICIDADE

MENEGUSSO

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

COSTA NETO

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

VILA LEÃO MOCELIN

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

VALÉRIO GRANDE

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

MANDARIM

Assentamento Sem Regularização

MARIA

Assentamento Sem Regularização
Assentamento Sem Regularização

BUTIATUVINHA VI

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

CLAUDIA
CARVALHO

Assentamento Sem Regularização

BUTIATUVINHA III

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

SÃO BRAZ

Assentamento Sem Regularização

SAVÓIA

Assentamento Sem Regularização

BARIGUI II (V. Santa Rita)

Assentamento Em Regularização

JOSÉ BAGGIO

Assentamento Em Regularização

SANTOS ANDRADE

Assentamento Sem Regularização

VITÓRIA (Riviera)

Assentamento Em Regularização

JARDIM VENEZA (Nova
Esperança)

Assentamento Sem Regularização

NOVA ORLEANS

Assentamento Sem Regularização

VITÓRIA (Equitel)

Assentamento Sem Regularização

SÃO VICENTE

Assentamento Sem Regularização

ÁREA NOVA (CIC)

Loteamento Clandestino Em
Regularização

LAMENHA PEQUENA

VILA GELENSKI

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

MOSSUNGUÊ

CALIFÓRNIA

Assentamento Sem Regularização

MOSSUNGUÊ/
CAMPINA DO SIQUEIRA

BOM MENINO

Assentamento Em Regularização

ORLEANS

JARDIM GUARANÍ

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

SANTO INÁCIO

NOSSA SENHORA DO
CARMO

Assentamento Sem Regularização

VISTA ALEGRE

Assentamento Sem Regularização

PAINEIRAS

Assentamento Sem Regularização

VIRGULINO SMANHOTO

Assentamento Sem Regularização

CAMPINA DO SIQUEIRA

CIDADE INDUSTRIAL

VISTA ALEGRE

MANOEL DAS CHAGAS LIMA Assentamento Sem Regularização
SÃO BRAZ

VIVIANE

Assentamento Sem Regularização

VILA STRAPASSON

Loteamento Clandestino Sem
Regularização

VILA ITÁLIA II

Assentamento Em Regularização

ITAPEMA

Assentamento Sem Regularização

SANTO ZONATTO

Assentamento Sem Regularização

VILA ITÁLIA I

Assentamento Sem Regularização

VILA CASTEVAL

Assentamento Sem Regularização

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

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Habitação: Domicílios e Produção Habitacional

ocupações irregulares - regional SANTA FELICIDADE
Segundo dados do Censo 2010 do IBGE, a Regional Santa Felicidade possui 49.762 domicílios, o que representa pouco mais de 8% do
total de domicílios da cidade. No período entre 2000 e 2012, houve a
produção de 44.182 novos imóveis, sendo 89% deles unidades residenciais.
Quando analisada a produção habitacional no período entre 2008
e 2012, é possível verificar que o tipo predominante de habitação é o apartamento, tendo sido liberada a construção de 9.651 unidades; no mesmo
período foi liberada a construção de 6.758 unidades do tipo “casa”.
Os três bairros em que mais casas foram construídas foram Santa
Felicidade, São Braz e Campo Comprido. Por sua vez os três bairros em
que mais foram construídos apartamentos foram CIC, Campo Comprido e
Mossunguê.

UNIDADES RESIDENCIAIS LIBERADAS POR TIPO
REGIONAL SANTA FELICIDADE - 2008 A 2012

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

Conforme dados de 2011, a Regional Santa Felicidade possui
14.538 estabelecimentos formais exercendo atividades econômicas.
Essa quantidade corresponde a 7,63% do total de Curitiba.

Estabelecimentos Econômicos por Administração
Regional - 2011

Através da tabela a seguir, também é possível verificar que o bairro Santa Felicidade concentra 22,06% do total dos estabelecimentos da
Regional. Porém o bairro Seminário, com aproximadamente oito estabelecimentos por hectare, tem a maior concentração. No extremo oposto, os
bairros Lamenha Pequena, São João, Cascatinha e Butiatuvinha apresentam um proporção de menos de um estabelecimento por hectare.

Estabelecimentos Econômicos
Regional SANTA FELICIDADE - 2011
Bairro

Setores Econômicos
Indústria Comércio Serviços Outros

Total

Lamenha Pequena

15

28

15

0

58

São João

31

66

58

2

157

Cascatinha

20

111

59

2

192

Santo Inácio

111

201

228

10

550

Butiatuvinha

118

338

238

8

702

Orleans

145

414

289

1

849

Cidade Industrial²

184

424

278

1

887

Campina do Siqueira

95

405

397

5

902

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

Campo Comprido¹

153

376

466

7

1.002

dez/2011.

Vista Alegre

152

419

491

15

1.077

As atividades econômicas foram separadas em três setores: comércio, serviço e indústria. Os setor comercial tem participação preponderante de 44,77% em relação ao total de estabelecimentos da Regional.
Entretanto, na tabela à direita podemos verificar que o mesmo não ocorre
nos bairros Campo Comprido, Vista Alegre, Mossunguê e Seminário, onde
prevalece a participação do setor de serviços.

Mossunguê

187

571

580

4

1.342

Seminário

197

623

769

18

1.607

São Braz

276

990

730

10

2.006

Santa Felicidade

448

1.542

1.199

18

3.207

2.132

6.508

5.797

101

14.538

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

Total

Fonte: SMF / Cadastro de Liberação de Alvarás - 2011

Distribuição dos Setores Econômicos
Regional santa felicidade - 2011

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

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

rendimento médio
Em 2010, o rendimento médio nos domicílios particulares permanentes na Regional Santa Felicidade foi de R$ 4.920,23, 30,4% acima
do rendimento médio obtido pelo Município de Curitiba, que foi de R$
3.774,19.

rendimento médio das pessoas responsáveis por domicílios por setorES censitárioS regional SANTA FELICIDADE - 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 Cidade Industrial e Lamenha Pequena têm os menores rendimentos médios dos
domicílios na regional, enquanto o bairro Mossunguê correspondeu ao
maior rendimento.

Rendimento médio dos domicílios particulares
permanentes POR bairro - 2010

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

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

classe de renda

RENDIMENTO MÉDIO

Através do gráfico abaixo, é possível concluir que a Regional Santa
Felicidade possui distribuição das classes de renda bem semelhante à
apresentada pelo município.

O rendimento médio das pessoas em idade ativa (10 anos ou mais
de idade) na Regional Santa Felicidade é superior ao de Curitiba, independetemente do gênero.
Nota-se a diferença de padrão dos rendimentos entre os bairros
pertencentes à esta regional, por exemplo, no Mossunguê o rendimento
médio das pessoas em idade ativa é R$ 3.583,90, enquanto no Lamenha
Pequena é R$ 815,34.
Cabe salientar o contraste de rendimento entre homens e mulheres em idade ativa, conforme o gráfico a seguir:

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

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

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

3 - Domicílios P.P. - Particular Permanente

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

extrema pobreza

extrema pobreza

Este indicador está relacionado aos domicílios particulares permanentes com rendimento nominal mensal domiciliar per capita de até R$
70,00 (setenta reais).
Os dados foram levantados pelo Censo 2010, realizado pelo IBGE,
e foram considerados também outras variáveis para enquadramento em
condições de extrema pobreza, tais como: sem banheiro de uso exclusivo;
ou sem ligação com rede geral de esgoto ou pluvial e sem fossa séptica; ou em área urbana sem ligação à rede geral de distribuição de água;
ou sem energia elétrica; ou com pelo menos um morador de 15 anos ou
mais de idade analfabeto; ou com pelo menos três moradores de até 14
anos de idade; ou pelo menos um morador de 65 anos ou mais de idade.
Também foram incluídos os domicílios e moradores em domicílios
com rendimento mensal domiciliar per capita oriundo somente de benefícios.
A Regional Santa Felicidade apresentou 429 domicílios em situações de extrema pobreza, com uma população residente de 1.184 habitantes. O número de domicílios corresponde ao melhor indicador entre as
regionais de Curitiba.

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 particuPopulação residente em
lares permanentes,
domicílios particulares
com rendimento
permanentes, com rennominal mensal
dimento nominal mensal
domiciliar per capita domiciliar per capita de até
de até 70 reais (1)
70 reais(1)

Santa Felicidade

68

204

São Braz

62

168

Campo Comprido 1

64

195

Cidade Industrial de Curitiba1

50

126

Botiatuvinha

66

163

Vista Alegre

39

82

Mossungue

19

65

Orleans

17

55

Campina do Siqueira

14

40

Seminário

4

8

Santo Inácio

22

73

São João

4

5

Cascatinha

0

0

Lamenha Pequena

0

0

Regional Santa Felicidade

429

1.184

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

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

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

A análise dos dados por bairro mostra que o bairro Santa Felicidade
concentra 16% do total registrado na Regional, o que corresponde à 68
domicílios em situação de extrema pobreza.

Fonte: IBGE, Resultados Preliminares do Universo do Censo Demográfico 2010
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LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Diagnóstico Socioeconômico

Pólo Turístico
e Gastronômico
Eventos e
Comida Típica

Av. Manoel
Ribas
Av. Nossa Senhora
Aparecida

Centro de Eventos
Parque Barigui

Ensino
Superior
Ocupações
Irregulares
Vulnerabilidade
Social

Segurança

Rotas de
Fuga

No momento de caracterizar a Regional Santa Felicidade através dos aspectos socioeconômicos, foi unânime a apreensão da Regional como um importante pólo turístico e gastronômico. Conforme apontado, a colonização italiana imprimiu várias características sobre o território
da Regional que permanecem até a atualidade, a começar pelos eventos e pela culinária típica
italiana. Entretanto, ainda que esse diferencial seja responsável por parte da movimentação
econômica e pela atração de turistas, faltam espaços públicos para expressão dessa cultura.
Segundo levantado, além das apropriações espontâneas do espaço da rua (principalmente no
trecho da Avenida Manoel Ribas pavimentado com paralelepípedo), o único espaço público destinado a essa atividade é o Bosque Gutierrez.
Como forma de espacializar os atrativos turísticos e gastronômicos, foram demarcadas
as avenidas Manoel Ribas e Nossa Senhora Aparecida (continuação da Avenida Batel). A primeira estaria relacionada aos restaurantes de culinária típica italiana e a outra aos diversos
bares e restaurantes que movimentam a região, principalmente no período noturno. Também
como destaques econômicos, foram mapeados o Park Shopping Barigui, a Rua General Mario
Tourinho e a Avenida Vereador Toaldo Túlio. A respeito dessa última, houve o apontamento que
a via concentra diversos pontos comerciais e de serviços, que possibilitam uma determinada
autonomia da região em relação ao centro do município.
Mesmo havendo questionamentos quanto à falta de espaços públicos relacionados à cultura, alguns equipamentos particulares foram destacados, como o centro de eventos locado no
Parque Barigui e o Teatro Positivo. Também apontadas como um aspecto positivo da Regional,
foram mencionadas as diversas instituições de ensino superior que dela fazem parte, como as
universidades Positivo, Tuiuti, Uniandrade, Tecnológica Federal do Paraná e a Faculdade Integrada Espírita. Entretanto, a área da saúde não teve o mesmo diagnóstico. Conforme apontado, a
Regional depende de um único hospital de grande porte, o Instituto de Neurologia. Ainda, a Unidade de Saúde São Braz estaria sobrecarregada, em virtude da concentração de grande parte
dos atendimentos da Regional, necessitando de mais investimentos nesse setor.
Com relação às ocupações irregulares, houve novamente a menção a respeito da colonização italiana. Segundo narrado, a cultura européia, herdada pelos imigrantes que se estabeleceram na regional, induziu a ocupação o lote com várias habitações, conforme a família aumentava. Entretanto, com o passar do tempo, as residências foram sendo repassadas a terceiros,
quebrando o vínculo familiar existente entre os diversos moradores. A falta de distinção formal
entre as propriedades, conforme foi apontado, induziu a ocupação informal do solo.
De acordo com o que foi exposto, esse histórico de ocupação teria sido responsável por
uma forma bastante peculiar de ocupação irregular, característico da Regional: as ocupações
são numerosas, entretanto não são muito extensas, e o padrão construtivo das edificações é
razoável, quando comparado ao de outras ocupações do município. Entretanto, essa característica diferenciada não impede que ali residam famílias em vulnerabilidade social e que nessas
localidades haja uma concentração de problemas sociais, como o uso de substâncias psicoativas e algumas formas de violência.
Também com implicações na segurança, foram indicados no mapa rotas de fuga para os
municípios vizinhos e áreas com predominância de condomínios horizontais. As rotas de fuga
foram assinaladas em virtude de representar um incentivo à impunidade, enquanto os condomínios foram lembrados pela insegurança que causam ao pedestre que trafega no entorno,
visto que os muros das divisas impedem o visual das residências para a rua, criando ambientes
propícios para a criminalidade.

Pontos Positivos:

Colonização
Italiana
Carência de Espaços
Públicos: Cultura

Shopping
Av. Ver. Toaldo Túlio

Autonomia

Teatro Positivo
Carência
Equipamentos: Saúde

Cultura
Européia

Problemas
Sociais

Condomínios
Horizontais

Polo turístico e gastronômico: Avenida Manoel Ribas e Avenida Nossa Senhora Aparecida;
Culinária típica italiana;
Bosque Gutierrez: eventos e festa
típica italiana;
Eixos econômicos de destaque:
Avenida Vereador Toaldo Túlio e
Rua Gerenal Mario Tourinho.
Park Shopping Barigui;
Centro de Eventos do Parque Barigui;
Teatro Positivo;
Instituições de Ensino Superior:
universidades Positivo, Tuiuti,
Uniandrade, Tecnológica Federal
do Paraná e a Faculdade Integrada
Espírita.
Instituto de Neurologia.

Pontos Negativos:

Falta de espaços públicos para a
expressão da cultura italiana;
Carência por equipamentos de saúde de grande e médio porte: Unidade de Saúde São Braz concentra
grande parte dos atendimento e
encontra-se sobrecarregada;
Rotas de fuga para municípios da
Região Metropolitana: incentivo à
inpunidade;
Condomínios residenciais horizontais: insegurança ao transeunte do
entorno;
Ocupações Irregulares:
- Jardim Saturno: Uso de substâncias
psicoativas e insegurança;
- Três Pinheiros: Uso de substâncias
psicoativas;
- Jardim Califórnia: Uso de substâncias
psicoativas;
- Vila Hakim: vulnerabilidade social;
- Bom menino: Uso de substâncias psicoativas e insegurança;
- Vila Sapo: Uso de substâncias psicoativas e vulnerabilidade social;
- Barro Preto: Uso de substâncias psicoativas e insegurança;
- Santos Andrade: Uso de substâncias
psicoativas e insegurança;
- João Parize: Uso de substâncias psicoativas e insegurança.
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Mapas Socioeconômicos

Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Santa Felicidade
Fonte: Administração Regional Santa Felicidade, IPPUC - Setor de Monitoração

Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Santa Felicidade
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Fonte: Administração Regional Santa Felicidade, IPPUC - Setor de Monitoração
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Hidrografia

Bacias hidrográficas

MAPA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - regional SANTA FELICIDADE

Compõem a Regional Santa Felicidade a Bacia do Rio Belém
abrangendo 2% do sua área territorial. a Bacia do Rio Passaúna abrangendo 28% e a Bacia do Rio Barigui abrangendo outros 70%.

mapa das bacias hidrográficas e da divisão territorial das
regionais de curitiba.
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Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Geoprocessamento
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Geologia e Altimetria

Formação geológica

MAPA DE altimetria - regional SANTA FELICIDADE

A Regional Santa Felicidade é composta por cinco formações geológicas: sedimentos iconsolidados; migmatitos, gnaisses e quartzitos; migmatitos, xistos, ultrabasitos, metabasitos e anfibolitos; metassedimentos síltico-argilosos e por argilitos,
arcósios, margas, arenitos e conglomerados. Esta última é conhecido como Formação Guabirotuba, e compõem 33,3% 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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Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
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ZONEAMENTO

ZONEAMENTO - regional SANTA FELICIDADE

A Regional de Santa Felicidade possui 16 zonas e setores: CONEC,
ZR-1, ZR-2, ZR-3, ZR-4,SE, SE-NC, SC-SF ZT-NC, ZR--SF, ZS-1, ZR-OC, ZCON e a APA-PASSAÚNA que engloba a ZOO, ZR-P E ZUC II.
O zoneamento predominante nesta regional é a ZR-2. Com mais
de 12 milhões de metros quadrados, ela ocupa 20% da área da Regional.
A segunda maior zona é a Z00, que abrange 18% da área total. A ZR-SF é
a terceira maior área: com mais de 9 milhões de metros quadrados, ela
ocupa 15% da área desta regional.

Total das Áreas Ocupadas pelas Zonas e Setores da
Regional SANTA FELICIDADE

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

PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DAS Zonas e Setores da Regional
SANTA FELICIDADE

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.

comércio 1 e 2, serviço vicinal 1 e 2 e indústria 1 com porte de 100 m².
Altura máxima de dois pavimentos, coeficiente de aproveitamento igual a
1 e a taxa de ocupação 50%.

ZR-OC : Zona residencial de Ocupação Controlada. Situada nos limites norte e sul do município, onde, devido à existência de grande concentração
de áreas verdes, limitou-se o tamanho do lote para novos parcelamentos
em no mínimo 2.000 m². São permitidas habitações unifamiliares e habitações unifamiliares em série (densidade máxima de cinco habitações/
ha), habitação institucional, habitação transitória 1 e comunitário 1, além
de comércio e serviço vicinal e indústria tipo 1 com porte máximo de 100
m². O coeficiente de aproveitamento é 0,4; altura máxima dois pavimentos e taxa de ocupação 30%.

ZR-P : Zona Residencial Passaúna. Situada dentro do limite da Área de
Proteção Ambiental do Passaúna. Permitidas habitação unifamiliar e habitações unifamiliares em série desde que atendida densidade máxima
de 10 habitações/ha, comércio e serviço vicinal com porte máximo de
100 m² (e desde que não gerem efluentes, ouvida a SMMA). Altura máxima de dois pavimentos, coeficiente de aproveitamento igual a 1 e taxa
de ocupação 50%.

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 600 m² no mínimo. A altura máxima
é dois pavimentos, coeficiente de aproveitamento 1 e taxa de ocupação
máxima 50%. São permitidos também comércio e serviço vicinal nas edificações já existentes com até 100 m².
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 m²). Altura máxima de dois pavimentos, coeficiente de aproveitamento igual a 1 e taxa de ocupação 50%. Também são permitidas habitações institucionais, comércio e serviço vicinais e indústria tipo 1 com
porte máximo de 100 m².
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 100 m². Altura máxima
de três 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 m² e indústria tipo 1
até 100 m². Altura até seis pavimentos, coeficiente de aproveitamento 2
e taxa de ocupação 50%.
ZR-SF : Zona residencial de Santa Felicidade. Permitidas habitações unifamiliares e habitações unifamiliares em série, atendida a fração mínima
de terreno de 300,00 m², habitação institucional e uso comunitário 1,
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ZT-NC : Zona de transição Nova Curitiba, entre o Setor Especial Nova Curitiba e os zoneamentos confrontantes. São permitidas habitação coletiva
e habitação institucional até seis pavimentos e também comércio e serviço vicinal, uso comunitário 1 e indústria 1 com altura máxima de dois
pavimentos e porte máximo de 100 m² nos lotes com testada para as vias
externas da zona até a profundidade de 100 m. Nos demais lotes para
os usos habitacionais a altura máxima permitida é quatro pavimentos.
Para todos os terrenos o coeficiente de aproveitamento é 1 e a taxa de
ocupação 50%.
ZS-1 : Zona de Serviços 1. Tem menor porte; são permitidas habitação
transitória 2 e 3, comércio e serviço (vicinal, de bairro, setorial e geral),
comunitário 2 – culto religioso, comércio e serviço específico 1 e 2. Altura
máxima de dois pavimentos, coeficiente de aproveitamento 1 e taxa de
ocupação 50%.
Z-CON : Zona de Contenção. Compreende área periférica do território
municipal, lindeira aos municípios vizinhos, onde se pretende a garantia de preservação e manutenção de suas características naturais com o
estabelecimento de parâmetros de uso e ocupação do solo compatíveis
com a proteção ambiental. São permitidos habitação unifamiliar (com
densidade máxima de duas habitações/ha), armazéns e silos para produtos agrícolas e estabelecimentos agropecuários (desde que não gerem
efluentes líquidos), comércio e serviço vicinal (com porte de 100 m²). Os
lotes devem ter 5.000 m² de área, a altura máxima é de dois pavimentos,
coeficiente de aproveitamento 0,4 e taxa de ocupação 20%.
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
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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 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%.
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 quatro pavimentos, coeficiente de aproveitamento igual a 1,5 e taxa de ocupação 50%.
SC-SF : Setore Especial Comercial de Santa Felicidade. Compreendem
áreas destinadas à implantação de atividades comerciais e de prestação
de serviços visando o atendimento do bairro ou região, sendo também
permitidos habitação coletiva, institucional e transitória, e usos comunitários, em dois pavimentos, coeficiente de aproveitamento igual a 1 e taxa
de ocupação 50%.
APA - PASSAÚNA: ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PASSAÚNA: a criação do Parque Municipal do Passaúna e a implantação da Área de Proteção Ambiental foram efetivadas pelo Decreto 80/91. O objetivo da APA
Passaúna é assegurar a proteção ambiental da região do manancial e
do respectivo entorno do lago, do Rio Passaúna e de seus afluentes, garantindo a potabilidade da água coletada para consumo da população
da Região Metropolitana de Curitiba. O Parque Municipal do Passaúna é
constituído por áreas de interesse paisagístico lindeiras ao lago, servindo
como uma opção de lazer para a população. Atualmente a APA Passaúna
é regulamentada pelo Decreto 193/2000 que estabelece os seguintes setores: Setor de inundação, Setor de Proteção Máxima, Setor de Ocupação
Restrita e Setor de Ocupação Diferenciada. Dentro desta área também
estão a ZOO - Zona de Ocupação Orientada e ZUC II - Zona de Urbanização
Consolidade que são zonas que possuem ocupação anterior à criação da
APA ou áreas de ocupação irregular.

Zona de Ocupação Orientada - Parque Passaúna
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens

SE-NC : Setor Especial da Nova Curitiba. Constitui-se num eixo de desenvolvimento urbano de ocupação mista, localizado no prolongamento oeste do Setor Estrutural Norte, caracterizado por um sistema trinário como o do Setor
Estrutural. Os usos permitidos são semelhantes aos do Setor Estrutural com
altura livre e coeficiente de aproveitamento igual a 2, sendo a taxa de ocupação
60% no subsolo e 50% nos demais pavimentos. Nos pólos de integração deve
ser garantida faixa contínua de comércio e serviços de acordo com o Decreto
191/2000.

Setor Especial Nova Curitiba - Bairro Mossunguê
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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meio ambiente - áreas verdes
A Regional Santa Felicidade tem a maior extensão em áreas verdes do município, com 21.198.063 m², contribuindo com 21% do total de
áreas verdes da cidade. Com 136,06 m² de área verde por habitante, tem
um indicador muito superior ao registrado Curitiba - 58,05 m² de área
verde por habitante.

Butiatuvinha e Santa Felicidade são os bairros com as maiores
extensões em áreas verdes, respondendo juntos por 36,6% do total de
áreas verdes da Regional. No entanto, o bairro Lamenha Pequena é o que
apresenta o maior índice de área vede por habitante: 1.765,80 m²/hab.

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

ÁREA VERDE POR HABITANTE NOS BAIRROS DA REGIONAL
SANTA FELICIDADE (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.
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Bosque do Alemão - Vista Alegre
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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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 Santa Felicidade tem o terceiro melhor indicador de Curitiba,
contribuindo com 13% do montante registrado no município.
Com 785.170 m² de áreas verdes públicas, a Regional possui a
proporção de 5,04 m² de área verde por habitante.

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

Entretanto, conforme é possível observar através do gráfico abaixo, o alto índice de áreas verdes públicas por habitante não se aplica a
todos os bairros. Os bairros com os maiores indicadores são Cascatinha,
Santo Inácio, São João, Vista Alegre e Butiatuvinha, apresentando todos
uma proporção superior à registrada na Regional e no município.
No outro extremo, os bairros Lamenha Pequena, Orleans, Campina do Siqueira, Mossunguê e CIC não chegam a 0,5 m² de área verde
pública por habitante.

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

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

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DA REGIONAL SANTA
FELICIDADE NAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS DA CIDADE

Fonte: SMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Áreas Verdes 2010)
IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Monitoração
Nota: O bairro Lamenha Pequena não consta no gráfico, em virtude do seu indicador ser nulo.
Nota: Para o cálculo das áreas verdes públicas, foram cruzadas as informações de áreas verdes (área
das copadas arbóreas computadas através de imagem de satélite - GeoEye) com as de equipamentos
urbanos relacionados ao meio ambiente (parques, praças, jardinetes, eixos de animação, bosques, jardins ambientais, largos e núcleos ambientais)

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

Parque Barigui - Santo Inácio
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens

REGIONAL SANTA FELICIDADE

33

Dimensão Urbanística e Ambiental

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Meio Ambiente - Equipamentos

ÁREAS VERDES - regional SANTA FELICIDADE

meio ambiente - áreas verdes PÚBLICAS
A Regional Santa Felicidade está servida por 133 equipamentos relacionados ao meio ambiente, sendo os bairros Santa Felicidade, Seminário e Vista
Alegre os que possuem o maior número: 17 cada.
Todos os tipos de equipamentos são encontrados na Regional e, como
equipamentos de grande porte, a Regional está servida de três parques, três
bosques e um bosque de preservação. Destaque para a quantidade significativa de Reservas Particulares do Patrimônio Natural Municipal: nove no total,
estando seis destas localizadas no bairro Campo Comprido.

EQUIPAMENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE por Bairro e por Tipo
regional SANTA FELICIDADE - 2013
Bosque de
Eixos de
Jardim
Núcleos
Bosques
Jardinetes
Largos
Parques Praças RPPNM Total
Preservação
Animação
Ambiental
Ambientais
Butiatuvinha

-

-

-

2

-

-

-

1

2

-

5

Campina do
Siqueira

-

-

-

7

-

1

-

-

1

-

9

Campo
Comprido

-

-

-

4

-

-

-

-

5

6

15

Cascatinha

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

2

CIC

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

3

Lamenha
Pequena

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Mossunguê

-

-

-

7

-

-

-

-

3

-

10

Orleans

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

3

Santa
Felicidade

-

1

-

7

-

-

-

-

8

1

17

Santo Inácio

1

-

-

5

-

-

-

1

2

1

10

São Bráz

-

-

-

11

-

-

-

-

8

-

19

São João

-

-

-

3

-

-

-

1

1

1

6

Seminário

-

-

1

8

-

3

-

-

5

-

17

Vista Alegre

-

2

-

11

-

-

1

-

3

-

17

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

meio ambiente - qualidade das águas

Segundo o Relatório da Qualidade das Águas do Instituto Ambiental do
Paraná, os reservatórios de água localizados nos parques Barigui e Tingui estão enquadrados na classe “criticamente degradado a poluído”, com índices de
poluição igual a 4,3 e 4,2 respectivamente.

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

Índice

média 2005 a 2008 média 2009 a 2012

Barigui - Rio
Barigui

4,6

4,3

Classe IV Criticamente
degradado a Poluído

Tingui - Rio
Barigui

4,1

4,2

Classe IV Criticamente
degradado a Poluído

Fonte: Instituto Ambiental do Paraná - IAP
Elaboração: IPPUC - Monitoração
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SANEAMENTO BÁSICO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

REDE DE ESGOTO

Com 98,75% de domicílios ligados à rede de água, o abastecimento de água da Regional Santa Felicidade pode ser considerado como
atendimento universalizado. Abaixo de 97% estão apenas os bairros Mossunguê e Lamenha Pequena.

No que se refere à rede de esgoto é possível verificar que a Regional apresenta um taxa de atendimento inferior à obtida pelo Município.
Os bairros São João e Lamenha Pequena tem as menores taxas: 34,03%
e 3,99% respectivamente. No Lamenha Pequena, dos 326 domicílios,
306 utilizam fossa séptica e sete utilizam de outros meios de lançamento
de seus efluentes.

PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES
ATENDIDOS POR REDE DE ÁGUA - REGIONAL SANTA FELICIDADE

PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES
ATENDIDOS POR REDE DE esgoto - REGIONAL SANTA FELICIDADE

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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SANEAMENTO BÁSICO

condições do entorno dos domicílios

COLETA DE LIXO

iluminação pública

A coleta de lixo na regional atinge mais de 99% dos domicílios em
todos os bairros. Com esse resultado, o atendimento de coleta na Regional Santa Felicidade pode ser considerado universalizado.

PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES
ATENDIDOS POR COLETA DE LIXO - REGIONAL SANTA FELICIDADE

O percentual de domicílios com entorno provido de iluminação pública da Regional Santa Felicidade é levemente superior ao de Curitiba.
Os bairros Mossunguê e Cascatinha superaram os 99% de domicílios com entorno provido deste serviço, porém, o São João e o Butiatuvinha ficaram em patamares bastante abaixo dos outros bairros.
O bairro Lamenha Pequena não apresentou dados referentes à
condição de infraestrutura do entorno dos domicílios.

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

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

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010)
Elaboração: IPPUC - Monitoração
Nota: * O bairro Lamenha Pequena não apresentou dados referentes à condição infraestrutural do
entorno dos domicílios.

Coleta Seletiva de Lixo, Recicláveis - Bairro Santa Felicidade
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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condições do entorno dos domicílios
acessibilidade

microdrenagem

Em relação à acessibilidade, a Regional Santa Felicidade se caracterizou como precária quando comparada ao município, um possível fator
dificultador é o relevo acidentado.
Apenas o Mossunguê, Orleans e Campina do Siqueira apresentaram maior percentual de presença de rampa para cadeirantes no entorno
dos domicílios do que Curitiba. Neste quesito, o São João se mostrou o
mais deficitário.
Em relação a presença de calçadas, o Seminário alcançou impressionantes 97,06% dos domicílios providos com esta infraestrutura. No
outro extremo estão Butiatuvinha e São João, com 12,46% e 13,37%,
respectivamente.
O bairro Lamenha Pequena não apresentou dados referentes à
condição de infraestrutura do entorno dos domicílios.

A condição de infraestrutura relacionada a microdrenagem no entorno dos domicílios na Regional Santa Felicidade se mostrou inferior à do
município.
O São João e o Butiatuvinha apresentaram as condições mais críticas, tanto na presença de bueiros/boca-de-lobo como também meio-fio/
guia.
O Seminário demonstrou a melhor situação, obtendo 87,71% dos
domicílios com entorno provido de bueiros/boca-de-lobo e 97,82% com
meio-fio/guia.
O bairro Lamenha Pequena não apresentou dados referentes à
condição de infraestrutura do entorno dos domicílios.

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

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

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010)
Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010)
Elaboração: IPPUC - Monitoração
Nota: * O bairro Lamenha Pequena não apresentou dados referentes à condição infraestrutural do

Elaboração: IPPUC - Monitoração
Nota: * O bairro Lamenha Pequena não apresentou dados referentes à condição infraestrutural do
entorno dos domicílios.

entorno dos domicílios.
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Características dos Domicílios

condições do entorno dos domicílios
condições insalubres
A situação da Regional Santa Felicidade em relação à presença
de condições insalubres (lixo acumulado nos logradouros e esgoto a céu
aberto) é mais satisfatória do que a encontrada no município.
Com situações piores que Curitiba estão os bairros CIC (a parte
pertencente a esta regional), Santa Felicidade, Vista Alegre e São Braz,
este somente em relação à presença de esgoto a céu aberto no entorno
dos domicílios.
Nota-se que muitos bairros da regional não superaram 1% dos domicílios com entorno provido tanto de lixo acumulado como esgoto a céu
aberto.
O bairro Lamenha Pequena não apresentou dados referentes à
condição de infraestrutura do entorno dos domicílios.

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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Diagnóstico Urbanístico e Ambiental

Áreas Verdes
Parque Barigui
Parque Tingui

Poluição Hídrica
Ocupações
Irregulares
Vila Três Pinheiros

Uso Inadequado
Espaços Públicos
Paisagem
Construida

Miscigenação

Como principal aspecto a ser destacado na Regional Santa Felicidade, no que diz respeito à temática urbanística e ambiental, está a quantidade significativa de áreas verdes. Foi unânime a demarcação dos parques públicos como pontos positivos, ainda que haja considerações
à respeito da qualidade das águas ou da apropriação indevida do espaço. Como equipamentos
relacionados ao lazer e ao meio ambiente foram assinalados os parques Barigui, Tingui e Italiano e os bosques São Cristóvão. Entretanto, não somente os equipamentos públicos foram assinalados, mas também houve a evidência da APA do Passaúna e de significativos remanescentes
vegetais de propriedade privada. Entretanto, a esse respeito houve o alerta para a pressão de
ocupação e o risco de extinção dessas áreas.
Com relação aos recursos hídricos que encontram-se poluídos foram relacionados os
rios Mossungue, Barigui e Cascatinha. Segundo levantado, a exceção seria o Rio Passaúna, que
ainda encontra-se em condições ambientais mais aceitáveis.
Quando abordado o tema da poluição hídrica, houve ainda a lembrança de que muitas
das ocupações irregulares mencionadas na dimensão socioeconômica encontram-se nas margens dos córregos e rios da Regional. Além da problemática relacionada à falta de saneamento
básico e consequente despejo irregular de resíduos sobre o meio ambiente, houve a associação
da ocupação das margens à ocorrência de inundações. Segundo levantando, são recorrentes os
relatos de inundações e desabamentos. Como exemplo, houve a citação de diversas áreas que
estariam suscetíveis a esses desastres ambientais, entretanto a menção à Vila Três Pinheiros
foi recorrente. Conforme relatado, essa ocupação está localizada próxima ao Contorno Norte e
ao Parque Italiano e conforma ao mesmo tempo uma área de declive acentuado e suscetível a
alagamentos.
Também a Vila Três Pinheiros foi relacionada ao exemplo de uso inadequado dos espaços públicos. Segundo descrito, o Parque Italiano, localizado nas proximidades desta ocupação,
sede espaço à criminalidade, à drogadição e a outras atividades ilícitas, configurando um espaço inseguro para o lazer e a prática esportiva da população. Por esse motivo, o equipamento
encontra-se subutilizado.
Com relação à paisagem construida, foram destacados pontos positivos como algumas
vias que passaram recentemente por um processo de revitalização, como a Fredolin Wolf e a
Toaldo Túlio, e áreas de expressão cultural e turística, como o entorno da Avenida Manoel Ribas.
No entanto, há que se considerar que a insegurança proporcionada por condomínios horizontais, tema abordado na dimensão socioeconômica, também está relacionada à paisagem proporcionada por estes.
Com base no diagnóstico realizado, é possível concluir que foram apontados mais ativos
que passivos ambientais. Ainda que a qualidade da água tenha sido colocada em questão, a
população continua a usufruir das áreas verdes públicas da regional. Talvez a subutilização dos
equipamentos esteja mais relacionada à problemas sociais, como a drogadição e a criminalidade. Ainda, apesar do grande número de ocupações irregulares e dos riscos que estas proporcionam para o meio ambiente e para a população que nelas habitam, as áreas são relativamente
pequenas, em comparação a outras regionais, e estão distribuídas por todo território, em miscigenação com moradias de maior poder aquisitivo.

Pontos Positivos:

Parques
APA Passaúna
Remanescentes
Vegetais

Saneamento
Básico

Inundações

Subutilização
Condomínios
Horizontais

Áreas Verdes: públicas e provadas;
Parques Barigui, Tingui e Italiano;
Bosque São Cristóvão;
APA do Passaúna;
Remanescentes florestais;
Rio Passaúna: ainda encontra-se
em boas condições ambientais;
Paisagem construída: vias revitalizadas (Avenida Fredolin Wolf e
Avenida Vereador Toaldo Túlio) e
áreas de expressão cultural e turística (Avenida Manoel Ribas);
Miscigenação socioeconômica.

Pontos Negativos:

Recursos Hídricos poluídos: rios
Mossungue, Barigui e Cascatinha;
Falta de saneamento básico e
despejo irregular de resíduos;
Uso inadequado do espaço público (Exemplo: Parque Italiano);
Paisagem negativa dos condomínios horizontais;
Algumas áreas suscetíveis a inundações: Três Pinheiros, Bom Menino, Jardim Gabineto, Conjunto
Olarias, Rua Reinaldo Rincher,
Santos Andrade, Rua José Baggio,
porções próximas ao Jardim Califórnia (onde há uma convivência
entre condomínios de luxo e áreas de ocupação irregular) e áreas
localizada nos bairros Cascatinha
e CIC.
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Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Santa Felicidade

Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Santa Felicidade

Fonte: Administração Regional Santa Felicidade, IPPUC - Setor de Monitoração

Fonte: Administração Regional Santa Felicidade, IPPUC - Setor de Monitoração
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Transporte Público

TRANSPORTE PÚBLICO
A Regional Santa Felicidade está servida por apenas três terminais de ônibus: Terminal Campina do Siqueira, Terminal Campo Comprido
e Terminal Santa Felicidade. O Terminal Campina do Siqueira recebe seis
linhas diretas, uma linha expressa, uma linha troncal, três linhas interbairros e quatro linhas alimentadoras. O Terminal Campo Comprido está
servido por uma linha direta, uma linha expressa, duas linhas interbairros
e 16 alimentadores. Por sua vez, o Terminal Santa Felicidade recebe duas
linhas diretas, duas linhas troncais, uma linha interbairros e 13 linhas
alimentadoras.

Interbairros II

População morando a até
Percentual
250 m das linhas de ônibus

Bairro

População

Seminário

6.851

6.541

95%

Terminal Campina do Siqueira

Campina do Siqueira

7.326

7.112

97%

Linhas Interbairros

Vista Alegre

11.199

10.139

91%

Mossunguê

9.664

8.603

89%

Santo Inácio

6.494

6.069

93%

Cascatinha

2.161

1.667

77%

São João

3.253

2.578

79%

Cabral, Capão da Imbuia, Hauer e Capão Raso
Linhas Expressas

Centenário/C. Comprido

Aproximadamente 87% da população da Regional reside a uma
distância de até 250 metros das linhas de ônibus. O bairro que tem o
maior percentual da população vivendo nessa condição é o Campina do
Siqueira (97%), enquanto que o Butiatuvinha é o bairro menos atendido,
com 73% da população vivendo dentro dessa área de abrangência.

Centenário, Vila Oficinas, Capão da Imbuia e Campo
Comprido
Linhas Diretas

C. Raso/Camp. Siqueira

Portão e Capão Raso

Orleans

8.105

6.811

84%

Inter 2

Portão, Cabral, Capão da Imbuia, Hauer e Capão Raso

São Bráz

23.559

21.861

93%

Pinhais/C. Comprido

Campo Comprido, Capão da Imbuia e Pinhais (RMC)

Butiatuvinha

12.876

9.338

73%

Ctba/Campo Largo

Terminal Urbano (RMC - Campo Largo)

Lamenha Pequena

1.056

225

21%

Santa Felicidade

31.572

25.982

82%

CIC - Norte ¹

13.002

11.999

92%

Campo Comprido ¹

18.676

16.447

88%

Total

155.794

135.372

87%

Terminal Campo Comprido
Linhas Expressas
Centenário, Vila Oficinas, Capão da Imbuia e Campina
Centenário/C. Comprido
do Siqueira
Linhas Interbairros
Interbairros VI

Caiuá e Pinheirinho

Interbairros IV

Santa Felicidade, Fazendinha, CIC e Pinheirinho

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

Linhas Diretas
Pinhais/C. Comprido

Linhas Alimentadoras
Fernão Dias

Santa Felicidade

C. Comprido/CIC

Caiuá e CIC

Caiuá/C. Comprido

Caiuá

C. Comprido/Capão
Raso

Fazendinha e Capão Raso
Terminal Santa Felicidade
Linhas Diretas

B. Alto/Sta. Felicidade

Bairro Alto
Linhas Interbairros

Interbairros IV

PAVIMENTAÇÃO

Campina do Siqueira, Capão da Imbuia e Pinhais (RMC)

Campo Comprido, Fazendinha, CIC e Pinheirinho
Linhas Alimentadoras

Fernão Dias

Campo Comprido

Sta. Felicidade/Sta.
Cândida

Santa Cândida

Fonte: URBS - Sítio virtual, consulta em Novembro de 2013.

As vias por onde circulam o transporte público na Regional Santa
Felicidade são predominantemente pavimentadas em anti-pó (50%), seguidas diretamente por aquelas com pavimentação asfáltica (49%). Outros tipos de pavimentação não chegam a 1% do total.
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS ONDE CIRCULAM OS ÔNIBUS NA REGIONAL SANTA FELICIDADE
CLASSE

EXTENSÃO (m)

PERCENTUAL

Asfalto

71.763

49%

Concreto

0

0%

Paralelepípedo

680

0%

Pavimentação Alternativa

72.573

50%

TOTAL

145.016

100%

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

Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013
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Pavimentação

PAVIMENTAÇÃO
Na Regional Santa Felicidade as vias são pavimentadas predominantemente com o anti-pó ou outras pavimentações alternativas. Com
uma extensão de mais de 350 km, esse tipo de pavimento cobre 67% das
vias da Regional.
A pavimentação asfáltica, por sua vez, com 131 km, cobre apenas
25% das vias. O saibro é o terceiro tipo de pavimentação mais comum,
enquanto os outros tipos de pavimento não somam 1% do total.

Ao ser feita uma comparação com as outras regionais, é possível
concluir que a Regional Santa Felicidade fica em uma posição intermediária no que diz respeito a pavimentação asfáltica e alternativa.

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

Extensão das vias POR TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
REGIONAL SANTA FELICIDADE - 2012
CLASSE

EXTENSÃO (m)

PERCENTUAL

Asfalto

131.586

25%

Pavimentação Alternativa

350.906

67%

0

0%

326

0,1%

Concreto
Bloco de Concreto
Calçadão

0

0%

Paralelepípedo

1.734

0,3%

Pedra Irregular

0

0%

41.892

8%

526.444

100%

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

Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Monitoração

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

O mesmo ocorre quando analisada a pavimentação em saibro. A
Regional Santa Felicidade é a quarta em percentual de vias com esse tipo
de pavimento.

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

Fonte: IPPUC - Geoprocessamento

Elaboração: IPPUC - Monitoração

Elaboração: IPPUC - Monitoração
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Transporte Público e Pavimentação

SISTEMA VIÁRIO POR TIPO DE PAVIMENTAÇÃO - REGIONAL SANTA FELICIDADE - 2012

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

sistema cicloviário de curitiba - 2013
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Pontos positivos:

Diagnóstico Mobilidade e Infraestrutura Urbana

Condições Físicas
Relevo Acentuado
Maciços Vegetais

Segregação
Região
Metropolitana

Transporte
Coletivo
Vias Estreitas
Insegurança

Acessibilidade

Trinário

Via Exclusiva
Congestionamentos

A caracterização da mobilidade e da infraestrutura urbana da Regional Felicidade está
muito relacionada às suas condições físicas. Conforme levantado, os deslocamentos no interior da Regional são bastante prejudicados pelas barreiras existentes. Como obstáculos à locomoção foram citadas estruturas construidas, como a BR 277 e o Contorno Norte, e a própria
caracterização física da Regional, como o relevo acentuado e as extensas áreas com maciços
vegetais. Por essas condicionantes, são poucas as vias de acesso à Regional e as que existem
possuem tráfego intenso de veículos.
Logo, as barreiras físicas foram relacionadas à segregação do espaço urbano. Conforme
colocado, essa segregação materializa-se, por exemplo, em poucas vias de acesso ao Contorno
Norte, em um elevado número de acidentes de trânsito, em congestionamentos nas vias de ligação, entre outros. Outra consideração relevante foi quanto à necessidade de incorporar a Região
Metropolitana nas discussões sobre mobilidade. Como exemplo, foi mencionada a diferenciação
no padrão construtivo da Avenida Manoel Ribas a partir do momento que passa o bairro Butiatuvinha em direção à Campo Magro. Consoante ao que foi levantado, há um grande fluxo de
veículos que circulam por esse trecho e a redução na caixa da via, associada a outras questões
de infraestrutura, prejudica o trânsito.
Entretanto, o maior descontentamento à respeito da mobilidade está relacionado ao
transporte coletivo. De acordo com o que foi exposto, além de existirem poucas linhas que têm
como itinerário a ligação dos bairros com a região central do município, falta a ligação entre os
terminais Campina do Siqueira e Santa Felicidade. A respeito desse último terminal também
houve o apontamento de sua sobrecarga, em razão da concentração de usuários. Ainda, foram
identificadas algumas áreas da Regional com pouco atendimento por esse modal de transporte,
como o bairro Lamenha Pequena e a Vila Três Pinheiros.
A respeito dessa última área foram realizadas outras considerações que merecem destaque. Em virtude de configurar uma área de ocupação irregular, com um desenho urbano expontâneo, as vias são demasiadamente estreitas. Segundo apontado, a largura reduzida das
vias acarreta em problemas sociais e de mobilidade. Além da dificuldade de acesso de veículos
de resgate ou de serviços públicos, há o comprometimento da acessibilidade e da segurança
na circulação dos pedestres. A Vila Três Pinheirinho foi utilizada como exemplo dessa situação,
entretanto, houve a ressalva de que o mesmo pode ser aplicado a outras áreas de ocupação
irregular da Regional.
A insatisfação a respeito da falta de acessibilidade não foi exclusiva às áreas de ocupação irregular. A lembrança foi de que toda a regional é carente de passeios adequados e de
rampas para pessoas com deficiência. A exceção ficou por conta de algumas vias da Regional
que passaram recentemente por um processo de revitalização, com adequação das calçadas,
como a rua Saturnino Miranda e as avenidas Fredolim Wolf e Vereador Toaldo Túlio. A respeito
dessa última, ainda houve o destaque para as travessias elevadas que proporcionam segurança
ao pedestre. Ainda no tema acessibilidade, a Avenida Manoel Ribas foi exaltada em virtude da
implantação do piso podotátil.
Outros aspectos positivos destacados foram o trinário que corta a porção sul da Regional
e a existência de ciclovias em alguns pontos, como a Avenida Vereador Toaldo Túlio e o parque
Barigui. Entretanto, houve o alerta para a necessidade de implantação de ciclovias na Avenida
Manoel Ribas e para a ineficiência da aplicação de ciclovias compartilhadas, como acontece na
Avenida Mario Tourinho.
Por fim, foram assinaladas vias com fluxo intenso de veículos e congestionamentos constantes, pontos de conflitos viários, em virtude da convergência de muitas vias em um mesmo
local, e vias com necessidade de revitalização (como a Rua José Vale), visto a sua função como
alternativa para deslocamento. A Regional ainda lembrou com lástima a irregularidade na apropriação de vias públicas para a conformação de condomínios privados.

Barreiras
Físicas
Acidentes
de Trânsito

Ligação
entre Terminais

Áreas não atendidas

Ocupação
Irregular

Travessias Elevadas
Piso Podotátil

Ciclovias
Conflitos Viários

Privatização de
Vias Públicas

Trinário e trincheira exclusiva ao
transporte coletivo;
Ciclovias Avenida Vereador Toaldo
Túlio e parques Barigui e Tingui;
Vias que passaram recentemente
por um processo de revitalização:
rua Saturnino Miranda e as avenidas
Fredolim Wolf e Vereador Toaldo Túlio;
Travessias elevadas na Avenida Vereador Toaldo Túlio;
Piso podotátil: Avenida Manoel Ribas.

Pontos negativos:

Barreiras Físicas: BR 277 e Contorno
Norte;
Segregação do espaço urbano;
Poucas vias de acesso ao contorno
norte;
Acidentes de trânsito;
Infraestrutura precária no acesso à
Campo Magro;
Poucas linhas de ligação dos bairros
com o Centro de Curitiba;
Falta de ligação entre os terminais
Campina do Siqueira e Santa Felicidade;
Sobrecarga do Terminal Campina do
Siqueira;
Pouco atendimento do bairro Lamenha Pequena e Vila Três Pinheiros
pelo transporte coletivo;
Vias estreitas nas ocupações irregulares: insegurança e dificuldade
de acesso veículos de resgate ou de
serviços públicos;
Falta de acessibilidade: passeios
adequados e rampas de deficiente;
Ciclovia compartilhada;
Ausência de travessias elevadas nas
escolas;
Apropriação de vias públicas para a
conformação de condomínios privados;
Pontos congestionamentos constantes:
- Viaduto do Órleans e rótulas no Jardim Los Angeles, da Rua Jacarezinho
e próxima à Via Vêneto;
- Cruzamento entre as ruas José Tomazi e Antônio Scorsin;
- Ruas Martin Afonso, Mario Tourinho, Parigot de Souza, Pedro Viriato,
Via Vêneto, na Avenida Cândido Hartmann e na continuação da Manoel
Ribas.
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Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Santa Felicidade
Fonte: Administração Regional Santa Felicidade, IPPUC - Setor de Monitoração
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LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Levantamento Síntese

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Diagnóstico Síntese

RELAÇÃO DO QUE SANTA FELICIDADE PODE OFERECER À CURITIBA

Áreas Verdes
Pressão por Ocupação
Uso Inadequado dos
Equipamentos

Ocupações
Irregulares

Problemas
socioambientais

Lamenha
Pequena
Vila Três Pinheiros

Congestionamentos

Conflitos Viários

Transporte
Público

Vias Revitalizadas

Vocação Turística
e Gastronômica
Condicionantes
e Deficiências

Indutor de
Desenvolvimento

No momento de efetuar o diagnóstico síntese, algumas informações foram selecionadas, conforme critérios de prioridade para a Regional, e outras foram adicionadas a partir das discussões efetuadas. As
áreas verdes foram novamente identificadas como um destaque positivo
da Regional. Entretanto, foram reforçadas as ressalvas quanto à pressão
por ocupação e o uso inadequado de equipamentos de lazer e meio ambiente.
As ocupações irregulares, ainda que consideradas relativamente
pequenas e distribuidas por todo o território da Regional, em composição
com moradias de maior padrão econômico-social, foram de novo associadas à problemas socioambientais, como a degradação dos recursos
naturais, a ocorrência de alagamentos, a concentração de famílias em
condição de vulnerabilidade social, a drogadição e a criminalidade.
A respeito das áreas que merecem um cuidado especial, a Lamenha Pequena foi identificada pela existência mútua de uma quantidade
significativa de remanescentes vegetais, pelo despejo irregular de resíduos (lixão) e pela demanda reprimida da população, que não tem acesso
aos serviços e equipamentos da mesma forma que os outros bairros. A
Vila Três Pinheiros outra vez foi relacionada à fragilidade do sitio que ocupa, ao desenho urbano inadequado, à precariedade das condições habitacionais e à vulnerabilidade social de suas famílias. Recordando que
vários dos pontos debatidos a respeito da Vila Três Pinheiros aplicam-se
também às outras ocupações.
Os congestionamentos das principais vias de ligação, bem como
os conflitos viários existentes, foram os pontos mais debatidos à respeito
da mobilidade. Entretanto, a Regional não esqueceu as dificultades que
vivencia a respeito do transporte público, principalmente no que diz respeito à falta de ligação entre os terminais Campina do Siqueira e Santa
Felicidade. No entanto, também houve a lembrança dos benefícios advindos da revitalização de algumas vias, como a adequação dos passeios, o
paisagismo e a iluminação.
Durante o desenvolvimento das oficinas, foi unânime a apreensão
da Regional Santa Felicidade como um local de vocação turística e gastronômica e que ainda sofre influências da colonização italiana. Contudo,
o assunto foi mais abordado durante a elaboração dos mapas temáticos,
ficando a cargo do levantamento síntese o apontamento das principais
condicionantes e deficiências. Mas conforme é possível observar nos gráficos ao lado e nas propostas elaboradas, há o reconhecimento da potencialidade dessa vocação como um indutor do desenvolvimento econômico da Regional.

Fonte: Administração Regional Santa Felicidade
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração, 2013

RELAÇÃO DO QUE curitiba PODE OFERECER À SANTA FELICIDADE

Fonte: Administração Regional Santa Felicidade
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração, 2013
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Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Santa Felicidade

Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional Santa Felicidade

Fonte: Administração Regional Santa Felicidade, IPPUC - Setor de Monitoração

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

PD

1º Proposta

Ideia-Força: Ciclo Felicidade.

Detalhamento: Ampliação das ciclovias na Regional Santa Felicidade.

Justificativa: Favorecer a vocação turística da Administração Regional no
incentivo ao uso da bicicleta.

Estratégias:
o
Ciclovias interligadas que favoreçam acesso aos centros comerciais e parques da região;
o
Instalação de bicicletários para guarda, manutenção e aluguel.
2º Proposta (T)

Ideia-Força: Novo Espaço/Santa Felicidade.

Detalhamento: Criação de um espaço com atividades turísticas, folclóricas
e comerciais para atendimento noturno aos turistas.

Justificativa: Manter o turista mais tempo no bairro.

Estratégias:
o
Centro Cultural, folclórico, comercial;
o
Programação variada.
3º Proposta (OK)

Ideia-Força: Projeto Cuidar.

Detalhamento: Grupo “ativista” de moradores e comerciantes de Santa Felicidade.

Justificativa: Envolver os comerciantes e moradores na segurança da região, através de “canal aberto” com a Guarda Municipal ou a Polícia Militar.

Estratégias:
o
Conversas com associações de comerciantes, moradores para sensibilizar.

educação e segurança
segurança
e saúde

Grupo 2:

segurança
e saúde

segurança

turismo e mobilidade
cultura
bicicleta

Grupo 1:

PD

1º Proposta

Ideia-Força: Enfrentando o Crack - Combate.

Detalhamento: Estratégias para combater o tráfico.

Justificativa: Aumentar a segurança da comunidade.

Estratégias:
o
Aumentar o policiamento;
o
Criar leis mais rígidas e eficazes para inibir o tráfico de drogas;
o
Intensificar abordagens policiais em proximidades de escolas, praças, parques, bosques, shoppings.
2º Proposta (T)

Ideia-Força: Saber para prevenir.

Detalhamento: trabalhar nas escolas campanhas educacionais antidrogas.

Justificativa: Inserir no currículo escolar evitando o contato com a droga.

Estratégias:
o
Trabalhar ludicamente à prevenção às drogas;
o
Envolvimento das secretarias trabalhando a prevenção;
o
Aumentar o número de vagas no contra turno, retirando as crianças das
ruas;
o
Proporcionar oficinas extracurriculares, tornando as atividades mais atrativas.
3º Proposta (T)

Ideia-Força: Crack: tem tratamento.

Detalhamento: Divulgação das opções de tratamento.

Justificativa: Sensibilizar para aderir ao tratamento.

Estratégias:
o
Ampliação da rede, abrangendo a integralidade;
o
Intensificar a intersetorialidade;
o
Campanha de conscientização da sociedade quanto as opções de tratamento
e possibilidade da recuperação integral.

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

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

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

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

dam a alteração do Plano Diretor vigente.

dam a alteração do Plano Diretor vigente.
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Grupo 4:

PD

50

segurança

3º Proposta

Ideia-Força: Cultura Segura.

Detalhamento: Promover ações culturais diversificadas em espaços alternativos.

Justificativa: Percebe-se a necessidade de disseminação de manifestações
culturais em espaços de circulação cotidiana (princípio da desterritorialização).

Estratégias:
o
Identificar produtores culturais;
o
Identificar espaços adequados;
o
Promover estrutura móvel básica para apresentações;
o
Divulgação;
o
Construção de um calendário anual temático.

mobilidade
bicicletas

cultura

PD

2º Proposta

Ideia-Força: Shopping ao ar livre.

Detalhamento: Fazer do espaço de paralelepípedo um centro comercial ao
ar livre.

Justificativa: Potencializar o comércio local e fortalecer o 2º polo turístico
do Paraná.

Estratégias:
o
Articular os empresários – ACISF;
o
Criar mecanismos de isenção fiscal para adequação de fachadas e calçadas (Finanças e Urbanismo);
o
Incluir um roteiro turístico oficial (ACISF – AR – Turismo e Cultura).

PD

1º Proposta

Ideia-Força: Segurança é Tudo.

Detalhamento: em virtude de existir uma grande vulnerabilidade social na
regional de Santa Felicidade.

Justificativa: Para que possa ser melhorada a estrutura de segurança, pois o
índice de criminalidade está elevado.

Estratégias:
o
Instalar pontos com monitoramento com Guarda-Municipal e Polícia Militar do
Paraná;
o
Instalar guaritas de controle em locais estratégicos;
o
Mapear áreas de risco;
o
Investir em treinamento e equipamentos para a GM e PMP;
o
Verificar a necessidade de aumento efetivo de guardas municipais e policiais.
2º Proposta (T)

Ideia-Força: Mobilidade à bicicleta e ao jovem.

Detalhamento: Devido a falta de condição do transporte público absorver a
demanda.

Justificativa: Consciência e condição de segurança para a população utilizar
esse meio de transporte.

Estratégias: Disponibilizar bicicletas e um local seguro para introdução da cultura da bicicleta na população desde a infância até a idade adulta;
o
Formar multiplicadores da ideia do projeto trazendo a mais dessas a forma
correta da utilização da bicicleta;
o
Construção de mais ciclovias;
o
Incentivo através de mídia a sustentabilidade.

turismo e
economia

PD

1º Proposta

Ideia-Força: Circular Santa Felicidade.

Detalhamento: Criar linha de ônibus que transite em todos os bairros da
Regional.

Justificativa: Ausência de linha que integre os 14 bairros da regional.

Estratégias:
o
Criar rotas específicas com possibilidade de integração umas com as outras;
o
Criar o “bilhete inteligente” de uso diário.

economia e
turismo

transporte público

mobilidade

Grupo 3:

3º Proposta

Ideia-Força: Turismo em Santa.

Detalhamento: Potencial Turístico Referencial da Cidade.

Justificativa: Grande envolvimento cultural, gastronômico e turístico.

Estratégias:
o
Maior divulgação;
o
Condições estruturais mais eficientes;
o
Incentivos fiscais e financeiros;
o
Fomento Cultural.

PD

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

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

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

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

dam a alteração do Plano Diretor vigente.

dam a alteração do Plano Diretor vigente.
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Grupo 5:

Grupo 6:

1º Proposta (T)

Ideia-Força: Coma-bem.

Detalhamento: Destinação da sobra de alimentos em restaurantes, aproveitando o potencial gastronômico.

Justificativa: Atender a população carente.

Estratégias:
o
Parceria entre iniciativa privada, voluntariado, ação social, saúde, abastecimento.

2º Proposta (T)

Ideia-Força: Ciclo Turismo.

Detalhamento: Interligar os pontos turísticos de Santa Felicidade e Região.

Justificativa: Estimular o passeio ciclístico como meio alternativo de transporte, integrando o turismo à preservação ambiental.

Estratégias:
o
Parcerias público-privadas.

turismo

PD

3º Proposta

Ideia-Força: Viva o Verde.

Detalhamento: Melhorar a infraestrutura de lazer e segurança, com expansão de áreas verdes.

Justificativa: Otimizar e compartilhar as áreas verdes públicas.

Estratégias:
o
Identificação de Áreas Verdes, melhoria nas já existentes (sanitários, lanchonetes, churrasqueiras, rede de água) com suporte de secretarias envolvidas
(defesa social, SMELJ, SMMA, entre outras).

mobilidade
calçadas

2º Proposta (T)

Ideia-Força: Mobiliza-se.

Detalhamento: Fazer com que a população dê preferência ao transporte
coletivo e alternativo.

Justificativa: Necessidade de melhorar a integração “terminais de ônibus”.

Estratégias:
o
Promover a ligação terminal de Santa Felicidade com Campina do Siqueira;
o
Expansão das ciclovias e ligação com áreas de lazer;
o
Bicicletários.

PD

1º Proposta

Ideia-Força: Passeio Livre.

Detalhamento: Implantação e revitalização das calçadas da região.

Justificativa: Ineficiência de mobilidade, acessibilidade e segurança dos pedestres.

Estratégias:
o
Subsidiar os munícipes nos tributos (ITBI, IPTU, ISS) para implantação dos
projetos;
o
Parceria entre a comunidade e o poder público municipal (material/mão de
obra).

turismo e
bicicleta

lazer e meio
ambiente

mobilidade abastecimento
modais alternativos

Propostas para a Regional do Santa Felicidade: 1ª Etapa

3º Proposta (OK)

Ideia-Força: Conhecendo Santa Felicidade.

Detalhamento: Incentivos ao turismo em Santa Felicidade .

Justificativa: Aproveitar o potencial turístico da região e o espaço físico do
portal.

Estratégias:
o
Implantação de espaço para divulgação com suporte ao turista ao lado do
portal de Santa Felicidade, oferecendo toda a infraestrutura necessária;
o
Totens de divulgação em pontos diferenciados.

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

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

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

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

dam a alteração do Plano Diretor vigente.

dam a alteração do Plano Diretor vigente.
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Propostas para a Regional do Santa Felicidade: 1ª Etapa

turismo

3º Proposta

Ideia-Força: Museu de Santa.

Detalhamento: Criação de museu da história do bairro de Santa Felicidade.

Justificativa: Proporcionar/Divulgar a história do bairro e sua colonização

Estratégias:
o
Criação do Museu com a participação de seus colonizadores e descendentes.

52

PD

1º Proposta (T)

Ideia-Força: Parceria “Calçada Nova”.

Detalhamento: Implantação de calçada compartilhada em parceria com moradores, onde o morador compra materiais e a Prefeitura Municipal de Curitiba entra
com a mão de obra.

Justificativa: Para melhorar a segurança de pedestres e ciclistas nos bairros
da cidade.

Estratégias:
o
Identificar locais de trânsito de carros e pedestres moderados;
o
Verificar moradores que aceitam a parceria com 100% de adesão;
o
Elaborar orçamento para aquisição de material pelos moradores;
o
Programas com equipe da prefeitura municipal de Curitiba para execução das
obras.

cultura

esporte
e lazer

2º Proposta (T)

Ideia-Força: Visite Santa Felicidade.

Detalhamento: Criação de centro de informação turística.

Justificativa: propiciar ao turista um local oficial para obtenção de informações turísticas.

Estratégias
o
Utilizar área próxima ao portal para a criação do centro de informações
turísticas e um ponto de apoio próximo aos restaurantes.

turismo e
cultura

PD

1º Proposta

Ideia-Força: Lazer no Bairro.

Detalhamento: Espaços/centros de lazer e esporte.

Justificativa: Propiciar práticas esportivas e de lazer para a população do
bairro.

Estratégias:
o
Utilizar o bosque São Cristóvão para construção de quadras esportivas;
o
Criação de áreas/praças nos bairros com áreas de recreação e equipamentos;
o
Áreas interligadas por ciclovia;
o
Local com segurança.

mobilidade
calçadas

Grupo 8:

2º Proposta

Ideia-Força: Centro Cultural.

Detalhamento: Cursos: música, teatro, pintura, dança. Espaços para apresentações (teatro).

Justificativa: Falta de espaços físicos e cursos.

Estratégias:
o
Espaço físico (ex: Casa Culpi; Casa Romastaki);
o
Oferta de mais vagas e cursos;
o
Contratação de profissionais na área.

mobilidade
binários

Grupo 7:

3º Proposta (OK)

Ideia-Força: Mini Binário.

Detalhamento: Ruas Santa Bertila Boscardin desce e a rua Madre Clélia Merloni sobe.

Justificativa: Evitar atropelamento e melhor fluxo de veículos em torno da Regional.

Estratégias:
o
Conscientização de moradores;
o
Apoio da Regional e seus núcleos;
o
Melhorar fluxo de veículos para estacionar e criar vagas regulamentadas;
o
Melhorias no asfalto, calçadas, iluminação e sinalização.

PD

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

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

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

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

dam a alteração do Plano Diretor vigente.

dam a alteração do Plano Diretor vigente.
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Propostas para a Regional do Santa Felicidade: 2ª Etapa
Grupo 1:

PD

2º Proposta (T)

Ideia-Força: Transformação.

Detalhamento: Reaproveitamento dos óleos de cozinha utilizada pelos restaurantes e moradores.

Justificativa: Reduzir os impactos ambientais.

Estratégias:
o
Definição e implantação de pontos de coleta estratégicos que contemplem
comerciantes e moradores;
o
Incentivo fiscal aos estabelecimentos que aderirem ao programa.

economia

cultura

3º Proposta

Ideia-Força: Mais Turismo.

Detalhamento: Alternativas para permanência de turistas em Santa Felicidade.

Justificativa: Turistas vem à Santa Felicidade apenas para o turismo gastronômico.

Estratégias:
o
Criação de shopping a céu aberto;
o
Criação de museu histórico da imigração;
o
Criação de Centro Cultural para produção e disseminação de diferentes
manifestações culturais.

mobilidade
calçadas

segurança

2º Proposta

Ideia-Força: Viver Seguro.

Detalhamento: Alternativas Solidárias para a segurança dos munícipes.

Justificativa: Situações alarmantes de violência no trânsito, nas residências, comércios, logradouros públicos, etc.

Estratégias:
o
Estimular os projetos de vizinhança solidária ou “tô de olho”;
o
Prover campanhas educativas de cultura da paz;
o
Promover integração entre os órgãos de fiscalização e repressão.

PD

1º Proposta

Ideia-Força: 100% Calçada.

Detalhamento: Padronização das calçadas de Curitiba.

Justificativa: Falta de acessibilidade e segurança do pedestre.

Estratégias:
o
Legislação Padrão visando manutenção e fiscalização das calçadas;
o
Coparticipação entre município e sociedade civil para construção calçamento;
o
Criar legislação para que as prestadoras de serviços assumam os reparos,
mantendo a qualidade e padrão das calçadas quando realizar obras.

meio
ambiente

mobilidade
bicicletas

PD

1º Proposta

Ideia-Força: Mobilidade para Todos.

Detalhamento: Criação de Ciclo-Faixas em todos os bairros de Santa Felicidade.

Justificativa: Ausência de continuidade nas faixas específicas para ciclistas.

Estratégias:
o
Delimitação de faixas seguras para os ciclistas;
o
Bicicletários com equipamentos de segurança;
o
Criação de grupos de multiplicadores para ensinar a circulação de bicicletas nas vias públicas/educação para o trânsito.

Grupo 2:

3º Proposta (T)

Ideia-Força: Prestadores de Serviço.

Detalhamento: Caracterizar a Via Veneto como prestadora de serviços.

Justificativa: Centralizar prestadores de serviços em uma determinada
área da Via Veneto.

Estratégias:
o
Estimular implementação de novos serviços;
o
Facilitar acesso a serviços diversificados para a população.

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

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

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

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

dam a alteração do Plano Diretor vigente.

dam a alteração do Plano Diretor vigente.
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Grupo 4:

54

2º Proposta (O.K)

Ideia-Força: Bosque Cultural.

Detalhamento: Áreas de Bosques ou criar bosques novos em bairros periféricos e implementando equipamentos culturais e recreativos (exposições itinerantes) e oficinas.

Justificativa: Ausência de espaços culturais nos bosques. Se apoderar de
espaços ocupados por drogaditos.

Estratégias:
o
Identificar locais com potencial para implantação;
o
Integração entre órgãos (FCC, GM, SMEL, SMMA);
o
Ampliação quadro de funcionários;
o
Parceria com ONG’s.
3º Proposta (T)

Ideia Força: Circular Bem.

Detalhamento: Acessibilidade, calçadas e ciclovias em boas condições de
uso.

Justificativa: Proporcionar o direito de ir e vir com segurança.

Estratégias:
o
Incentivar os moradores e comerciantes através de incentivos, seja de ordem financeira ou publicitária a construir, preservar as áreas de uso comum/coletivo.

transporte público

mobilidade

PD

PD

turismo
e esporte

PD

1º Proposta

Ideia-Força: Segurança Monitorada.

Detalhamento: Implantar monitoramento por câmeras nas áreas de maior
índice de criminalidade.

Justificativa: Evitar furtos e dar maior sensação de segurança.

Estratégias:
o
Local para uma central de monitoramento;
o
Parcerias com o comércio para aquisição de câmeras;
o
Aquisição de motocicletas, armamentos e admissão de novos servidores;
o
Policial conhecido da redondeza.

1º Proposta

Ideia-Força: Mobilidade Coletiva.

Detalhamento: Reestruturar o sistema de transporte Regional.

Justificativa: Falha do atual sistema.

Estratégias:
o
Reforma do terminal;
o
Implantação de bicicletários;
o
Implantação de mais um terminal na regional;
o
Revisão das linhas de transporte.
2º Proposta

Ideia-Força: Ciclo-Turismo

Detalhamento: Integrar os pontos turísticos através de passeios ciclísticos.

Justificativa: Conhecer e estimular o turismo ambiental.

Estratégias:
o
Criação das ciclovias;
o
Parceria Público-Privada;
o
Promover eventos esportivos, passeios turísticos e competições relacionadas ao ciclismo.

turismo e
informação

mobilidade

lazer e
cultura

segurança

Grupo 3:

3º Proposta (T)

Ideia Força: Totenservice.

Detalhamento: Equipamentos destinados a informações turísticas e serviços de utilidade pública.

Justificativa: Falta de estrutura de informações relacionadas ao turismo
regional.

Estratégias:
o
Implantação desses equipamentos em diversos pontos estratégicos da região.

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

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

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

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

dam a alteração do Plano Diretor vigente.

dam a alteração do Plano Diretor vigente.
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Propostas para a Regional do Santa Felicidade: 2ª Etapa
Grupo 1:

Grupo 2:

PD

meio
ambiente

PD

3º Proposta

Ideia Força: Bicho Curitibano.

Detalhamento: Abrigo para animais domésticos abandonados.

Justificativa: Reduzir situações de mal tratos e abandono.

Estratégias:
o
Campanha educacional;
o
Adoção responsável;
o
Parcerias com ONG’s;
o
Parcerias com universidades para castração e atendimentos;
o
Sensibilizar clínicas veterinárias da Regional para atendimento gratuito;
o
Definir área da prefeitura para a construção de abrigo público.

PD

educação
saúde e
ação social

2º Proposta

Ideia Força: Rio Vivo.

Detalhamento: Escolher uma micro bacia como referência de gestão integrada de recursos hídricos.

Justificativa: Despoluição/recuperação de áreas de preservação permanente.

Estratégias:
o
Monitoramento ambiental, conscientização da população, ações práticas
de despoluição, trabalho em conjunto entre órgãos municipais e estaduais;
o
Regularização e ou desocupação de áreas críticas;
o
Obras de contenção de cheias.

PD

1º Proposta

Ideia Força: Educação: um direito de cidadania.

Detalhamento: Garantia de acesso e permanência em tempo integral dos
4 aos 17 anos.

Justificativa: Falta de programas destinados aos estudantes da educação
em tempo integral e falta de estrutura física adequada para o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes.

Estratégias:
o
Construção e adequação de espaços físicos;
o
Criação de programas que propiciem educação integral adequada às faixas etárias.
2º Proposta

Ideia Força: Vida Limpa.

Detalhamento: Proporcionar acesso e tratamentos dos adictos.

Justificativa: Grande número de cidadão em dependência.

Estratégias:
o
Criação de centros de tratamentos eficientes e eficazes;
o
Foco na prevenção efetiva desde a educação infantil;
o
Criar estruturas capazes de ressocializar esta população.

meio
ambiente

segurança
e saúde
meio
ambiente

PD

1º Proposta

Ideia Força: Prevenindo, combatendo e enfrentando o CRACK.

Detalhamento: Ações para garantir a segurança e saúde da população.

Justificativa: Assegurar a qualidade de vida para a população curitibana.

Estratégias:
o
Educação;
o
Policiamento;
o
Legislação;
o
Saúde;
o
Inclusão Social.

3º Proposta

Ideia Força: Curitiba Respira Melhor.

Detalhamento: Crescimento ordenado e sustentável da cidade.

Justificativa: Percebe-se crescimento desordenado, causando degradação
ambiental.

Estratégias:
o
Estimular a educação ambiental;
o
Estabelecimento de um crescimento sustentável;
o
Visitas monitoradas a parques e reservas particulares;
o
Revitalização de rios e nascentes;
o
Incentivo a formação de hortas e pomares comunitários.

PD

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

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

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

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

dam a alteração do Plano Diretor vigente.

dam a alteração do Plano Diretor vigente.
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Levantamento Síntese

Propostas para a Regional do Santa Felicidade: 3ª Etapa

Levantamento Técnico x Perceptivo
Considerações acerca das três dimensões

A partir da segunda etapa de elaboração de propostas, as equipes
decidiram entre as ideias-força aquelas mais pertinentes a serem colocadas em votação. A partir de entrão, os participantes puderam escolher
uma das seguintes ideias como proposta prioritária para a regional:
Ideia-Força: Vida Limpa;
Ideia-Força: Rio Vivo;
Ideia-Força: Educação: um direito de cidadania;
Ideia Força: Mobilidade;
Ideia Força: Curitiba Respira Melhor.
A proposta mais votada como prioridade para a Regional Santa
Felicidade foi a ideia-força “Educação: um direito de cidadania”, com 36%
dos votos. As ideias-força “Curitiba Respira Melhor” e “Vida Limpa” ficaram em segundo e terceiro lugar na votação, respectivamente. A proposta
relacionada à melhoria da mobildiade na Regional Santa Felicidade ficou
em quarto lugar, com 9% dos votos. Na sequência, a ideia-força “Rio Vivo”
ficou em última colocação, com apenas um voto.

Fonte: Administração Regional Santa Felicidade e
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013
Nota: As ideias-força “Vida Limpa” e “Prevenindo, combatendo e enfrentando o CRACK” foram agrupadas em uma só, em virtude da semelhança do tema, e foram representadas através do nome da
primeira.
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socioeconômico

PROPOSTAS VOTADAS COMO PRIORITÁRIAS PARA A REGIONAL

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.

Quando contraposta a percepção da vocação turística e econômica da Regional Santa Felicidade, representada através das avenidas Manoel Ribas e Nossa
Senhora Aparecida, aos dados de estabelecimentos econômicos, é possível concluir
que as informações convergem. Também a concentração comercial e de serviços na
Avenida Vereador Toaldo Túlio, imprimindo certa autonomia à região, pôde ser validada. Em termos absolutos, os bairros Santa Felicidade (Av. Manoel Ribas) e São Braz
(Av. Ver. Toaldo Túlio) possuem o maior número de estabelecimentos econômicos.
Enquanto que quando analisada a concentração, o bairro Seminário (Av. Nossa Senhora Aparecida) é o que tem a maior proporção de estabelecimentos por hectare.
A caracterização das ocupações irregulares, com peculiaridades pertinentes
à Regional Santa Felicidade, procede quando analisado o mapa de ocupações. De
fato as ocupações são relativamente pequenas, quando comparada às outras regionais, e distribuídas por todo o território. A exceção fica justamente à cargo da Vila
Três Pinheirinho, a mais citada, em virtude da dimensão dos problemas sociais, econômicos e ambientais.
Também a questão da miscigenação do tecido urbano, com ocupações irregulares interpostas a moradias de maior padrão socioeconômico, pôde ser verificada
através do mapa de rendimento por setor censitário. Grande parte das ocupações
coincidem com os setores de menor poder aquisitivo. Entretanto, é possível verificar
setores com os maiores rendimentos da Regional vizinhos aos anteriores.
No que diz respeito ao grande número de condomínios horizontais, foi possível verificar que os bairros assinalados pela concentração destes (Butiatuvinha, São
Braz e Santa Felicidade) são justamente os que apresentam uma predominância
significativa da produção habitacional do tipo “casa”. Contudo, através do levantamento perceptivo foi possível relacionar a existência de condomínios à insegurança
dos pedestres que circulam pelo entorno.
Através dos mapas de equipamentos públicos, foi possível verificar uma diversidade de espaços culturais, no entanto, com usos diferentes daquele ansiado no
levantamento perceptivo: eventos e feiras gastronômicas. Quanto à saúde, há uma
concentração de equipamentos particulares de grande porte na porção sul da Regional, entretanto, a porção norte é atendida por apenas um hospital particular. Mas
no que diz respeito ao atendimento pelas unidades de saúde da demanda existente,
faz-se necessário um estudo específico para validação.

Levantamento Técnico x Perceptivo
É válida a percepção da Regional Santa Felicidade como um destaque no
que diz respeito à extensão de áreas verdes. A Regional é que tem a maior contribuição no montante do município e também a que tem a maior proporção de
áreas verdes por habitante. O indicador positivo não se restringe apenas ao total
de áreas verdes, mas também àquelas presentes nos equipamentos relacionados
ao lazer e meio ambiente. A esse respeito, a Regional é a terceira com maior contribuição, com 13% do total de áreas verdes públicas de Curitiba.
A respeito dos equipamentos destacados (parques Barigui e Tingui), é possível verificar que os bairros onde estes estão locados são justamente os que
apresentam a maior proporção de áreas verdes públicas por habitante, retratando o impacto dessas áreas no cálculo da cobertura vegetal dos bairros. Também
procede a percepção quanto à poluição hídrica nos parques da Regional. A água
do Rio Barigui, que abastece os lagos presentes nos parques Barigui e Tingui, está
classificada como criticamente degradada a poluída. Entretanto, a apropriação
indevida do espaço público não pôde ser contraposta a dados oficiais, mas serve
como uma informação adicional ao levantamento técnico.
Um dos destaques do levantamento perceptivo foi a quantidade significativa de remanescentes vegetais de propriedade privada. Quando analisada a tabela
dos equipamentos de lazer e meio ambiente, é possível verificar que a Regional
Santa Felicidade concentra nove das doze RPPNMs (Reservas Particulares do Patrimônio Natural Municipal) do município. Também é valido o receio quanto à pressão por ocupação do bairro Lamenha Pequena. O bairro, que é o terceiro em extensão de áreas verdes e o primeiro em proporção de áreas verdes por habitante,
tem indicador nulo quando se trata de equipamentos e de áreas verdes públicas.
Com relação às ocupações irregulares, é possível constatar que algumas
estão sobrepostas às margens dos córregos e rios da Regional, o que pode ter
impactos sobre a qualidade das águas e a ocorrência das inundações. Já no que
diz respeito à paisagem construída e à insegurança relacionada à fachada dos
condomínios, estas foram informações adicionadas a partir do levantamento perceptivo e que enriquecem o diagnóstico.

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

mobilidade

ambiental

Considerações acerca das três dimensões

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

O cruzamento entre os mapas de altimetria, de áreas verdes e de sistema viário permite validar a percepção das barreiras físicas que dificultam o deslocamento
no interior da Regional. De fato, o relevo apresenta desníveis acentuados e, diferente
do que ocorre em outras regionais, existem significativos remanescentes vegetais
distribuídos entre áreas de ocupação urbana mais consolidada.
Também a relação entre a passagem da BR 277 e do Contorno Norte pela
Regional e a ocorrência de acidentes é possível certificar através dos dados sobre os
acidentes fatais no trânsito. O bairro Orleans, um dos que mais sofre influência dessas vias, é o que registrou o maior número de ocorrências. Ainda, faz-se pertinente
a informação de que Santa Felicidade é a segunda regional com o maior número de
acidentes fatais relacionados ao consumo de álcool: 35% dos casos.
A respeito do descontentamento com o transporte público, é verídica a apreensão da inexistência de linhas que liguem os terminais Santa Felicidade e Campina
do Siqueira. E, com base de abrangência das linhas, é possível identificar áreas pouco servidas por esse modal de transporte.
A identificação das áreas servidas de ciclovia foi outra informação convergente com os dados técnicos. De fato, as vias e parques destacados são aqueles
dotados de infraestrutura cicloviária. E com base na percepção da Regional, há um
descontentamento com a implantação de ciclovias compartilhadas.
O levantamento perceptivo também permitiu adicionar informações a respeito do acesso precário à Região Metropolitana, dos principais pontos de congestionamento e de conflitos viários e dos impactos que uma ocupação urbana espontânea
pode trazer para a mobilidade.
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