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REGIONAL CIC

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

LEVANTAMENTO TÉCNICO

A Regional CIC localiza-se na porção oeste do município, fazendo
divisa com os municípios Campo Largo e Araucária.
A área total da Regional é de 6.003 hectares, o que corresponde a
13,81% do território de Curitiba.

A Regional CIC é composta por quatro bairros: CIC, Augusta, São
Miguel e Riviera. O CIC é o maior dos bairros, correspondendo a 68% da
extensão territorial da Regional.

mapa da divisão territorial das regionais de curitiba

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

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

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

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

A história da ocupação inicial da região onde está localizado o bairro Cidade Industrial de Curitiba retrata a localidade denominada Prado de São Sebastião, que
estava posicionada na sua porção sul, bem como, do loteamento denominado Vila
dos Amureros, onde era praticada uma agricultura livre de agrotóxicos. No início do
século XX a porção central da região era ocupada por chácaras e lotes agrícolas,
compostos principalmente por imigrantes poloneses, cujo foco de assentamento
estava nas colônias Dom Augusto, Riviera e Orleans, estendendo-se também para
as suas imediações. Em 1966 ocorreu a primeira concentração populacional com
a inauguração da Vila Nossa Senhora da Luz, que teve a presença do Presidente da República Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Ainda na década
de 1960 os primeiros planos de desenvolvimento para a região estavam voltados
à fixação de indústrias, quando foi criado inicialmente o Distrito Industrial do Barigui, nas proximidades da antiga região do Prado de São Sebastião. Posteriormente
em 1973, através do Decreto nº 30, foi detalhado o limite destinado à implantação da Cidade Industrial de Curiitba (CIC). Com isso, a cidade passou a ter também, além da transformação econômica e social resultante do processo industrial,
um referencial físico-espacial. A concepção idealizada inspirou a nova composição
de limite administrativo na região que foi posteriormente incorporado como bairro.

O bairro Augusta teve sua origem inserida nas metas do governo provincial de Lamenha Lins que visava promover a fixação de colônias nos arredores de Curitiba.
A colônia Dom Augusto foi fundada em 1876, composta por 36 lotes e abrangendo uma área de 199,8 hectares. Constituía-se de poloneses prussianos que somavam 149 pessoas. Foi chamada pelo nome de Dom Augusto em homenagem
ao neto do imperador D. Pedro II, o príncipe D. Augusto de Saxe-Coburgo. Posteriormente passou a denominar-se Augusta por ter morado nesta colônia uma senhora com este nome e que possuía muitas terras na região. A produção agrícola
no núcleo Dom Augusto caracterizava-se por um regime de pequena propriedade.
Os produtos da roça eram levados de carroça para serem vendidos no centro urbano de Curitiba. A colônia Dom Augusto localizou-se distante das demais colônias
da região, de forma que as relações sociais, políticas e religiosas eram dependentes das comunidades vizinhas, sobretudo da Colônia Orleans. Juntamente com as
demais colônias de imigrantes poloneses, totalizava 72% da população estabelecida nos arredores de Curitiba, proveniente de territórios poloneses europeus.

Vila Nossa Senhora da Luz - Bairro CIC, 1967

Bairro CIC, 1974

Fonte: IPPUC - Banco de Imagens

Fonte: IPPUC - Banco de Imagens

A delimitação dos bairros de Curitiba, definida em 1975, marcou o território do bairro
São Miguel como sendo aquele localizado entre os bairros Cidade Industriall, Augusta
e o município de Araucária. As primeiras atividades desenvolvidas na região estavam
ligadas à agricultura, caracterizando o bairro, por muitos anos, como uma zona essencialmente agrícola. O primeiro loteamento do bairro foi aprovado pela Prefeitura
em 1980. Atualmente, no bairro São Miguel junto ao bairro Augusta, situa-se o Parque
Municipal do Passaúna, que além de grande área de preservação ambiental é também uma bela aração turística. O parque foi inaugurado em 1991, com a finalidade de
preservar a água que abastece a população curitibana e que passa pela Represa do
Passaúna. Diversas olarias foram submersas, as quais pertenciam a Alberto Klemtz,
Isfer, Baggio e Santa Rosa, mas suas chaminés ainda podem ser vistas acima da água.

A origem do bairro Riviera está ligada a Colônia Riviére fundada em 1876 e emancipada em 1878, localizada às margens da antiga estrada do Mato Grosso. A colônia era formada por 97 lotes que ocupavam uma área de 825 hectares e uma
população inicial de 327 habitantes, composta predominantemente por poloneses
prussianos. Segundo relatório provincial de 1878 a atribuição do nome à colônia
resultou da homenagem ao engenheiro Henrique Riviére, em atenção aos relevantes serviços prestados à colonização da Província. O referido engenheiro foi chefe
da comissão encarregada da medição de lote de imigrantes no município de Curitiba. O transporte de mercadorias dessa região foi favorecido pela sua proximidade com a antiga Estrada de Mato Grosso. A colônia Riviére, juntamente com as
demais colônias de imigrantes poloneses, totalizava 72% da população estabelecida nos arredores de Curitiba, proveniente dos territórios poloneses europeus.

REGIONAL CIC

riviera

são miguel

cic

Caracterização Histórica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Caracterização Demográfica
População E DENSIDADE DEMOGRÁFICA

LEVANTAMENTO TÉCNICO

DENSIDADE DEMOGRÁFICA por setorES censitárioS - regional CIC - 2010

A Regional CIC tem uma população de 171.480 habitantes, correspondendo a 9,79% do total do Município. No período de 2000 a 2010
apresentou crescimento de 12,12%, levemente acima ao do Município,
que foi de 10,37%.

População por regional (habitantes) - 2010

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

Com relação à variação populacional constatada entre 2000 e
2010, o bairro São Miguel foi o único a apresentar uma variação negativa,
com um decréscimo de 2,81%. O bairro que sofreu a maior variação no
período foi o Augusta, com um acréscimo de 82,42% na sua população.
A densidade populacional da regional é de 28,56 hab/ha (habitantes por hectare), bem inferior à densidade da cidade que é 40,30 hab/
ha. Enquanto o Bairro Riviera apresenta baixíssima densidade (1,19 hab/
ha), o Bairro CIC apresenta densidade populacional igual a 39,08 hab/
ha.

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

2010

Densidade
(habit./ha.)

Variação
Populacional

Augusta

3.617

6.598

7,19

82,42%

CIC

144.206

159.820

39,08

10,83%

Riviera

203

289

1,19

42,36%

São Miguel

4.911

4.773

6,33

-2,81%

Regional CIC

152.937

171.480

28,56

12,12%

Bairros

Fonte: IPPUC - Banco de Dados
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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Caracterização Demográfica
Idade de População
A pirâmide etária da Regional CIC apresenta uma base mais estreita, mostrando que há mais população adulta do que infantil e jovem.
Apesar disso, a população mais jovem é composta por 41.083 crianças (0
a 14 anos) e 48.262 jovens (entre 15 a 29 anos).
A população idosa (acima de 60 anos) é de 12.564 habitantes e
representa 7,3% da população total da Regional.

pirâmide etária da regional CIC - 2010

LEVANTAMENTO TÉCNICO

representatividade das faixas etárias - regional CIC 2000 E 2010
A população da Regional em 2010, por
faixa etária, estava assim distribuída:
0 a 4 anos - 7,3 % da população;
5 a 14 anos - 16,7 % da população;
15 a 24 anos - 18,4 % da população;
25 a 59 anos - 50,3 % da população;
60 anos e mais - 7,3% da população;
Fonte: IBGE - Censo 2000 e 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração

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

Fonte: IBGE - Censo 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração

POPULAÇÃO, POR COR OU RAÇA - regional CIC - 2010
Fonte: IBGE - Censo 2010
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados

Fonte: IBGE - Censo 2010
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Elaboração: IPPUC - Monitoração

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Educação

população alfabetizada
O cenário da alfabetização na Regional CIC se encontra inferior ao
do município. Em relação ao gênero, nota-se a leve tendência de maior
grau de alfabetização dos homens em relação as mulheres em Curitiba,
também é presente na Regional e em seus bairros, exceto no Riviera,
conforme gráfico a seguir.

população acima de cinco anos alfabetizada, por gênero
regional CIC - 2010

Taxa de atendimento
creches e pré-escola
A Regional CIC tem uma população entre 0 e 5 anos de 14.966
crianças. Dessas, 7.062 crianças, que correspondem a 47,19%, 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 cIC - 2012
BAIRROS

CONVENIADAS

CMEI

EM

TOTAL

Augusta

0

318

0

318

Cidade Industrial de
Curitiba

1063

4704

866

6633

Riviera

0

0

0

0

São Miguel

0

111

0

111

REGIONAL CIC

1063

5133

866

7062

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 CIC - 2012

Fonte: IBGE - Censo 2010
Elaboração: IPPUC - Monitoração

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

CMEI Hugo Pereti - CIC
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Educação

Taxa de atendimento
ensino fundamental
A população com idade entre 6 e 10 anos na Regional é de 13.909
crianças. Dessas, 84,9% são atendidas em escolas públicas municipais.
O bairro com maior percentual de crianças em escola pública é o Cidade Industrial, com atendimento de 89,75% das crianças nesta idade. Os
bairros Riviera e São Miguel não possuem escolas municipais, sendo
atendidas pelos demais bairros da vizinhança.
A população com idade entre 11 e 14 anos, estudantes dos anos
finais do Ensino Fundamental, 6º ao 9ª ano, somam 12.208 jovens, mas
somente 20% são atendidos em três escolas municipais localizadas no
bairro Cidade Industrial.

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

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

Escola Municipal Alvaro Borges - Bairro CIC
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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unidades da educação por tipo - regional CIC - 2013

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Educação

IDEB - ensino fundamental
O IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - para os
anos iniciais mostra um desempenho decrescente das escolas da Regional CIC. Em 2009, 19 escolas atingiram ou superaram a meta estabelecida (nota igual ou superior a 5,1) e em 2011 esse número caiu para 14
escolas a atingirem a meta (nota igual ou superior a 5,5). Sete escolas
não atingiram a meta para 2011. Esse número era de apenas duas escolas em 2009.

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

ideb em escolas municipais - regional cIC 2009 e 2011
ESCOLA

BAIRRO

2009

2011

Meta: 5,1 Meta 5,5

Escola Municipal Poeta João Cabral de
Melo Neto

Cidade Industrial

4,6

4,8

Escola Municipal Professor Dario Persiano
de Castro Vellozo

Cidade Industrial

4,8

5,2

Escola Municipal CEI Olívio Soares Sabóia

Cidade Industrial

5,3

5,2

Escola Municipal Maria do Carmo Martins

Cidade Industrial

5,4

5,3

Escola Municipal Nossa Senhora da Luz
dos Pinhais

Cidade Industrial

5,3

5,4

Escola Municipal Presidente Tancredo de
Almeida Neves

Cidade Industrial

5,3

5,4

Escola Municipal CEI Heitor de Alencar
Furtado

Cidade Industrial

5,7

5,4

Augusta

5,5

5,5

Escola Municipal CEI Monteiro Lobato

Cidade Industrial

5,7

5,5

Escola Municipal Otto Bracarense Costa

Cidade Industrial

5,2

5,6

Escola Municipal Álvaro Borges

Cidade Industrial

5,4

5,6

Escola Municipal São Miguel

Cidade Industrial

5,6

5,7

Escola Municipal Sidónio Muralha

Cidade Industrial

5,6

5,7

Escola Municipal do CAIC Cândido Portinari Cidade Industrial

5,4

5,8

Escola Municipal Pró-Morar Barigüi

Cidade Industrial

5,5

5,8

Escola Municipal Mansur Guérios

Cidade Industrial

5,7

5,9

Escola Municipal Ditmar Brepohl

Cidade Industrial

5,8

5,9

Escola Municipal Moradias do Ribeirão

Cidade Industrial

5,8

5,9

Escola Municipal Professora América da
Costa Sabóia

Cidade Industrial

5,2

6,0

Escola Municipal Joaquim Távora

Cidade Industrial

5,4

6,0

Escola Municipal Dom Bosco

Cidade Industrial

6,0

6,6

Escola Municipal Colônia Augusta

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

Taxa de reprovação
Considerando taxa de reprovação como um indicador que reflete fatores como as condições socioeconômicas dos alunos e da estrutura física e pedagógica da unidade escolar, foi considerado para análise
as unidades escolares que apresentaram taxas de reprovação acima de
5,0% no ano de 2011.
Das 24 escolas municipais presentes na Regional, duas apresentaram taxa superior ou igual a 5,0%: Escola Municipal Professor Dario
Persiano de Castro Vellozo e Escola Municipal Professora América da Costa Sabóia. A primeira com taxa de reprovação igual a 5,32% e segunda
com 5,96% de alunos reprovados.

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

Escola Municpal Professora América da Costa Sabóia
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Equipamentos: Saúde

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

US Básica/Saúde da
Família

US Saúde da Família

Unidade de Pronto
Atendimento

Augusta

-

1

-

Cidade Industrial

3

11

1

Riviera

-

-

-

São Miguel

-

-

-

Total

3

12

1

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

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

Hospital Geral

Augusta

-

Cidade Industrial

2

Riviera

-

São Miguel

-

Total

2

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

Centro de Urgências Médicas - CIC
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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unidades de saúde por tipo - regional CIC - 2013
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Equipamentos: Abastecimento e Ação Social

unidades do abastecimento por tipo - regional CIC - 2013

unidades da ação social por tipo - regional CIC - 2013

REGIONAL CIC
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Equipamentos: Cultura e Sociedade Civil Organizada
unidades da cultura por tipo - regional CIC - 2013
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organização da sociedade civil - regional CIC - 2013

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Segurança

homicídios dolosos
Segundo os Inquéritos Instaurados da Polícia Civil, a Regional CIC
teve um decréscimo de 28% no número de homicídios dolosos registrados em 2012 em relação a 2010, sendo que a redução no Município foi
de 20%. Todos os bairros apresentaram diminuição no número de ocorrências, embora o Bairro Cidade Industrial permaneça com número elevado.
De acordo com dados da Secretaria Municipal da Saúde, somente
o bairro CIC registrou 109 homicídios dolosos em 2012, correspondendo
a 17% do total registrado no município.

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

número de ocorrências de homicídios dolosos
SEGUNDO O MÉTODO - regional CIC - 2012
TOTAL POR TOTAL POR
MÉTODO
BAIRRO

BAIRROS

MÉTODO

Augusta

ARMA DE FOGO

1

ARMA DE FOGO

91

FORÇA CORPORAL

6

OBJETO CORTANTE PENETRANTE

12

Riviera

-

0

0

São Miguel

ARMA DE FOGO

1

1

CIC

TOTAL

1
109

111

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

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

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

REGIONAL CIC
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Segurança

homicídios dolosos

ACIDENTES FATAIS NO TRÂNSITO

No que diz respeito à faixa etária das vítimas, há uma concentração de adultos (25 a 59 anos), com 50% das ocorrências, seguida diretamente por jovens (15 a 24 anos), com 41% do total.

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

Em 2012, foram registrados 35 acidentes fatais no trânsito, correspondente a 13,7% do total registrado em Curitiba. O bairro CIC concentrou sozinho 28 destas ocorrências, ou 80%.
O maior número de ocorrências aconteceu com vítimas que utilizavam moto como meio de locomoção (34%), seguido por aqueles que
trafegavam a pé.
Dos 35 acidentes fatais registrados, dez estavam relacionados ao
consumo de álcool.

BAIRROS

0a4
anos

5 a 14
anos

Augusta

0

0

1

0

0

0

CIC

0

1

44

56

3

5

BAIRROS

ESPÉCIE

Riviera

0

0

0

0

0

0

TOTAL POR
ESPÉCIE

TOTAL POR
BAIRRO

São Miguel

0

0

1

0

0

0

Augusta

A PÉ

1

1

TOTAL

0

1

46

56

3

5

A PÉ

8

PERCENTUAL

0%

1%

41%

50%

3%

5%

AUTOMÓVEL

7

BICICLETA

1

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

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

CIC

MOTO

12

Riviera

-

0

0

São Miguel

-

0

0

A PÉ

2

AUTOMÓVEL

2

CAMINHONETE

2

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

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

28

Não Informado
TOTAL

6
35

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

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

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

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

Segurança

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

equipamentos urbanos relacionados à SEGURANÇA
regional CIC - 2013

REGIONAL CIC
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Ocupações Irregulares

A Regional CIC é uma das regionais que mais têm ocupações irregulares
- ao todo são 63, sendo que só o bairro CIC concentra 52 destas ocupações.
BAIRRO
AUGUSTA

NOME

CATEGORIA

Assentamento Sem Regularização

VILA TAMBAÚ III

Assentamento Sem Regularização

ÁREA NOVA - AUGUSTA

Assentamento Sem Regularização

VILA TAMBAÚ II

Assentamento Sem Regularização

VILA VERDE I, II

Assentamento Em Regularização

CAMPO ALEGRE II

Assentamento Sem Regularização

VENIZIA (Bolsão Sagrada Família)

Assentamento Em Regularização

CAMPO ALEGRE III

Assentamento Sem Regularização

BARIGUI DA ESTAÇÃO (Bolsão Sagrada
Família)

Assentamento Em Regularização

PEDRO MACHADO

Loteamento Clandestino Em Regularização

VITÓRIA II

Loteamento Clandestino Em Regularização

BELO AR

Loteamento Clandestino Em Regularização

NOME

CATEGORIA

SÃO JOSÉ DO PASSAÚNA

BAIRRO

SETE DE SETEMBRO (Bolsão Sagrada Família) Assentamento Em Regularização

CIDADE
INDUSTRIAL
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MODELO (Bolsão Sagrada Família)

Assentamento Em Regularização

SANDRA I

Assentamento Em Regularização

CONCÓRDIA II

Assentamento Em Regularização

MORRO DA ESPERANÇA

Assentamento Em Regularização

RESISTÊNCIA (Bolsão Sagrada Família)

Assentamento Em Regularização

SANTA ANA (Bolsão Sagrada Família)

Assentamento Em Regularização

FERROVILA - MORADIAS UNIDOS
VENCEREMOS

Assentamento Em Regularização

FERROVILA - CAPITAL ECOLÓGICA III

Assentamento Em Regularização

SANDRA II

Assentamento Em Regularização

SANDRA III

Assentamento Em Regularização

RECANTO DA PAZ

Assentamento Em Regularização

FAZENDINHA

Assentamento Em Regularização

BARIGUI III

Assentamento Em Regularização

LUANA

Assentamento Em Regularização

BEM-TE-VI II

Assentamento Em Regularização

FERROVILA - M. COMPROMISSO DE
CAMPANHA

Assentamento Em Regularização

FERROVILA - LOTEAMENTO 24 HORAS

Assentamento Em Regularização

FERROVILA - CAPITAL ECOLÓGICA I E II

Assentamento Em Regularização

AUGUSTA B

Assentamento Sem Regularização

SÃO JOSÉ CIC

Assentamento Sem Regularização

ALTO BARIGUI (Bolsão Rose)

Assentamento Sem Regularização

HARMONIA (Bolsão Rose)

Assentamento Sem Regularização

ATENAS I

Assentamento Sem Regularização

NOVA CONQUISTA (Bolsão Sabará)

Assentamento Sem Regularização

TORRES (CIC)

Assentamento Sem Regularização

OLINDA

Assentamento Sem Regularização

NOVA BARIGUI

Assentamento Sem Regularização

ANGRA

Assentamento Sem Regularização

ROSE II

Assentamento Sem Regularização

ROSE I

Assentamento Sem Regularização

DAS INDÚSTRIAS

Assentamento Sem Regularização

SANTA HELENA II (Antiga V.S. Miguel)

Assentamento Sem Regularização

ARY CAMARÃO ARRUDA

Assentamento Sem Regularização

CIDADE
INDUSTRIAL

VILA 48

Loteamento Clandestino Sem Regularização

CHÁCARA AUGUSTA

Loteamento Clandestino Sem Regularização

COLÔNIA AUGUSTA

Loteamento Clandestino Sem Regularização

JARDIM COLIBRI

Loteamento Clandestino Sem Regularização

ATENAS II

Loteamento Clandestino Sem Regularização

COSTA III

Loteamento Clandestino Sem Regularização

COSTA I

Loteamento Clandestino Sem Regularização

COSTA II

Loteamento Clandestino Sem Regularização

CIDADE
INDUSTRIAL /
TATUQUARA

CANTINHO DO CÉU

Assentamento Sem Regularização

GRALHA AZUL (JARDIM
ESPLANADA)

Assentamento Sem Regularização

RIVIERA

VILA MAZUROSKI

Loteamento Clandestino Sem Regularização

BELA VISTA I (Morro do
Juramento)

Assentamento Sem Regularização

SÃO MIGUEL I

Loteamento Clandestino Sem Regularização

SÃO MIGUEL II

Loteamento Clandestino Sem Regularização

VILA JANUÁRIO

Loteamento Clandestino Sem Regularização

ESPERANÇA (Bolsão Sabará)

Assentamento Sem Regularização

DIADEMA/ELDORADO (Bolsão
Sabará)

Loteamento Clandestino Sem Regularização

SÃO MIGUEL

SÃO MIGUEL
/ CIDADE
INDUSTRIAL

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

Dimensão Socioeconômica
Ocupações Irregulares

ocupações irregulares - regional CIC

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Habitação: Domicílios e Produção Habitacional
Segundo dados do Censo 2010 do IBGE, a Regional CIC possui
52.482 domicílios particulares permanentes, que representam cerca de
9% do total de domicílios da cidade.
No período entre os anos de 2000 e 2012 foi liberada a construção de 13.496 imóveis, sendo 85% destes destinados ao uso residencial.

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

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

Ao analisar um período mais recente, é possível verificar que há
um equilíbrio entre a produção de casas e apartamentos. Entre 2008
e 2012 foram liberados a construção de 3.643 unidades tipo “casa” e
3.480 unidades tipo “apartamento”. O CIC foi o bairro que mais recebeu
novas construções residenciais.

UNIDADES RESIDENCIAIS LIBERADAS POR TIPO
REGIONAL cIC - 2008 A 2012

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

REGIONAL CIC
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Estabelecimentos Econômicos

Conforme dados de 2011, a Regional CIC possui 8.395 estabelecimentos formais exercendo atividades econômicas. Essa quantidade
corresponde a 4,4% do total de Curitiba.

Estabelecimentos Econômicos por Administração
Regional - 2011

Na tabela a seguir, observamos que o bairro CIC possui 98% dos
estabelecimentos econômicos da regional, o que também resulta na
maior concentração: dois estabelecimentos por hectare. O bairro São Miguel tem a menor concentração da Regional, com menos de um estabelecimento por hectare.

Estabelecimentos Econômicos
Regional cIC - 2011
Bairro
Augusta
Cidade Industrial¹

Setores Econômicos
Indústria

Comércio

Serviços

Outros

Total

35

64

45

2

146

1.829

3.659

2.690

51

8.229

2

5

5

0

12

Riviera
São Miguel
Total

0

5

3

0

8

1.866

3.733

2.743

53

8.395

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

Total de estabelecimentos econômicos por Bairro REGIONAL CIC - 2011

As atividades econômicas foram separadas em três setores: comércio, serviço e indústria. Os setor comercial tem participação preponderante de 44,47% em relação ao total de estabelecimentos da Regional.
Distribuição dos Setores Econômicos
Regional cIC - 2011
Fonte: SMF / Cadastro de Liberação de Alvarás - 2011
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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Fonte: SMF / Cadastro de Liberação de Alvarás - 2011

Armazém da Família Vila Sandra - Bairro CIC

Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração

Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Rendimento

rendimento médio
Em 2010, o rendimento médio nos domicílios particulares permanentes na Regional CIC foi de R$ 2.124,40, aproximadamente 44% abaixo 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 CIC - 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 rendimentos médios dos quatro bairros estão entre os 10 bairros com rendimento mais
baixo de Curitiba.

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

Nota: Corresponde ao rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes.
Fonte: IBGE - Censo 2010.
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração
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LEVANTAMENTO TÉCNICO

Rendimento

classe de renda

RENDIMENTO MÉDIO

Se comparadas as distribuições das classes de renda de Curitiba
e da Regional CIC, é possível concluir que esta apresenta predominância
das classes com menor poder aquisitivo. Através do gráfico a seguir, é
possível observar uma maior concentração (cerca de 93%) nas classes
de renda de até três salários mínimos.

O rendimento médio das pessoas em idade ativa (10 anos ou mais)
da Regional CIC foi inferior ao de Curitiba. O bairro CIC obteve a melhor
média de rendimento, enquanto, o São Miguel a menor. Em relação ao
rendimento médio domiciliar e domiciliar per capita, o cenário encontrado é semelhante ao das pessoas em idade ativa.
Outro fator a ser observado é a diferença salarial entre os gêneros,
conforme o gráfico a seguir.

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

rendimento médio das pessoas em idade ativa, por gênero,
dos bairros e da regional CIC - 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 cic - 2010

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

RENDIMENTO MÉDIO DOMICILIAR E DOMICILIAR PER CAPITA DOS
BAIRROS E DA REGIONAL CIC - 2010

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

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

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Rendimento: Extrema Pobreza

extrema pobreza

extrema pobreza

Este indicador está relacionado aos domicílios particulares permanentes com rendimento nominal mensal domiciliar per capita de até R$
70,00 (setenta reais).
Os dados foram levantados pelo Censo 2010, realizado pelo IBGE,
e foram considerados também outras variáveis para enquadramento em
condições de extrema pobreza, tais como: sem banheiro de uso exclusivo;
ou sem ligação com rede geral de esgoto ou pluvial e sem fossa séptica; ou em área urbana sem ligação à rede geral de distribuição de água;
ou sem energia elétrica; ou com pelo menos um morador de 15 anos ou
mais de idade analfabeto; ou com pelo menos três moradores de até 14
anos de idade; ou pelo menos um morador de 65 anos ou mais de idade.
Também foram incluídos os domicílios e moradores em domicílios
com rendimento mensal domiciliar per capita oriundo somente de benefícios.
A Regional CIC apresentou 496 domicílios em situações de extrema pobreza, valor referente a 8,84% do total dos domicílios em extrema
pobreza do Município, envolvendo uma população de 1.606 habitantes.

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

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

Bairros

Domicílios particulares
População residente em
permanentes, com rendomicílios particulares perdimento nominal mensal
manentes, com rendimento
domiciliar per capita de até nominal mensal domiciliar per
70 reais (1)
capita de até 70 reais(1)

Cidade Industrial de
Curitiba 2

451

1.451

Augusta

26

83

São Miguel

18

66

Riviera

1

6

Regional CIC

496

1.606

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

A análise dos dados por bairro mostra que no bairro CIC existem
451 domicílios em situação de extrema pobreza, correspondente a 90,9%
do totalizado na Regional.

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

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

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

Diagnóstico Socioeconômico

“Três CICs”
Problemas Sociais

Ocupações
Irregulares
Problema Histórico
Vulnerabilidade Social
Concentração

Geração de
Emprego e Renda
Educação
Saúde
Cultura
Abastecimento
Capelas Mortuárias

Fragmentação
24
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Do ponto de vista socioeconômico, a Regional CIC foi dividida em três porções distintas. A
porção norte foi caracterizada pela população residente com maior poder aquisitivo e qualidade
de vida, quando comparada às demais. Também esta população teria mais acesso aos equipamentos e serviços, bem como às áreas verdes e melhor padrão construtivo das edificações e da
infra-estrutura urbana. A porção central foi identificada segundo os problemas sociais e ambientais que vivencia, como a quantidade significativa de habitações irregulares, a falta de acesso
a equipamentos (principalmente CMEIs e Unidades de Saúde), a violência e o tráfico de drogas,
bem como o depósito irregular de resíduos. Enquanto a porção sul foi caracterizada segundo a
sua vocação industrical, com a presença intensa de empresas. Entretanto, conforme assinalado, vários dos problemas encontrados na porção ao centro também permeiam para as outras
áreas da Regional.
Dentre os problemas sociais citados, os mais graves, segundo a Regional, são as ocupações irregulares e a violência. Conforme descrito, a violência atinge a população como um todo.
A violência contra a criança materializa-se, especialmente, através da exploração sexual infantil,
uma ocorrência marcante na Regional. Os homicídios ocorrem, principalmente, relacionados ao
tráfico de drogas. Mas também os demais moradores estão à mercê de outros tipos de insegurança, como os furtos e roubos.
As ocupações irregulares foram caracterizadas como um problema histórico, relacionado à instalação de indústrias, e que perdura até o momento. De acordo com a percepção da
Regional, a CIC é uma das regionais que concentra o maior número de ocupações irregulares,
e também a que possui a mais recente, denominada Primavera. As ocupações da CIC também
foram caracterizadas como extremamente carentes de serviços básicos, como água, esgoto e
iluminação e com uma população abaixo da linha da pobreza.
Um ponto destacado como positivo foi a existência de comércio e serviço na Regional.
Conforme levantado, há locais com concentração destes serviços, o que imprimem uma certa
independência, entretanto, o mesmo não ocorre quando a procura é por um serviço especializado. Também foi alertado que a concentração destes estabelecimentos, somada à malha urbana
irregular e a dificuldade de locomoção dentro da Regional, exige da população o deslocamento
para porções mais centrais do município.
Outro ponto positivo destacado foi a presença industrial na Regional. Propulsoras do
desenvolvimento da CIC, as indústrias são um destaque positivo devido à geração de emprego
e renda para o município. A esse respeito ainda foram destacados o pólo de software e o porto
seco - o primeiro a ser instalado no Paraná e em boas condições de funcionamento.
Quanto aos equipamentos públicos, foi identificada a necessidade de implantação de
mais CMEIs, unidades de saúde, hospitais, equipamentos culturais, restaurante popular e capelas mortuárias. No entanto, mesmo apontada a oferta abaixo da demanda para o público
infantil, as escolas da Regional foram destacadas pela qualidade do ensino. Com relação à saúde, houveram sugestões para a redistribuição dos atendimentos. Conforme relatado, a área de
abrangência das unidades de saúde da CIC são demasiadamente grandes. Como ponto positivo,
foram destacados a UPA e os hospitais particulares. A respeito dos equipamentos culturais, o
diagnóstico foi de que toda a Regional carece do serviço e que, em caso de implantação de equipamentos culturais, esta deve ser feita de forma distribuída. Já no que tange o abastecimento,
foi apontada a existência de um restaurante popular ao norte da Regional e a necessidade de
implantação de um que atendesse a população residente na porção sul.
De acordo com o que foi levantado, a dificuldade de acesso da população aos equipamentos públicos está relacionada não apenas à ausência destes, mas também à dificuldade de
deslocamento dentro da Regional. Por esse motivos, uma das intervenções tidas como necessárias foi a integração entre as suas diferentes porções.

Qualidade de Vida

Vocação Industrial
Violência

Condições Precárias

Comércio e Serviço
Carência Serviços
Especializados
Pólo de Software
Porto Seco

Equipamentos
Públicos

Necessidade de
Integração

Principais problemas sociais:

Ocupações Irregulares;
Famílias em Vulnerabilidade
Social;
Violência (exploração sexual,
tráfico de drogas, homicídios,
furtos e roubos);
Condições precárias de habitação.

Carências:

CMEIs;
Unidades de Saúde;
Hospital;
Equipamentos de Cultura;
Serviços mais especializados
e de qualidade (exemplo: shopping center);
Capelas Mortuárias;
Integração entre as diversas
porções da Regional;
Restaurante Popular (porção
mais ao sul).

Destaques:

Pólo industrial / Pólo de software (geração de emprego e
renda);
Qualidade de ensino nas escolas;
UPA e hospitais particulares;
Porto Seco;
Hotal Mabu (referência em
spa);
Áreas de concentração comercial.

Dimensão Socioeconômica

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Mapa Socioeconômico

Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional CIC

Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional CIC

Fonte: Administração Regional CIC, IPPUC - Setor de Monitoração

Fonte: Administração Regional CIC, IPPUC - Setor de Monitoração
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Hidrografia e Geologia

Bacias hidrográficas

MAPA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - regional cIC

Compõem a Regional CIC a Bacia do Rio Barigui, abrangendo
65,8% da sua área territorial, a Bacia do Rio Passaúna, abrangendo outros 33,8%, por fim, a Bacia do Rio Iguaçu compreende menos de 1% da
regional.

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

Formação geológica

MAPA DE ALTIMETRIA - regional cIC

A Regional CIC tem três formações geológicas: sedimentos iconsolidados; migmatitos, gnaisses e quartzitos; e por argilitos, arcósios, margas, arenitos e conglomerados. Esta
última é conhecida como Formação Guabirotuba e compõe 45,4% da área da regional.
Os sedimentos da Formação Guabirotuba ocorrem em vastas áreas no Município
de Curitiba e naqueles que o cercam. Estes sedimentos são expansivos e retrativos, com
alta sucetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa em encosta, que trazem grandes riscos às comunidades assentadas nessas áreas, com prejuízos materiais e
também sérios danos ao meio ambiente (Características Geológico-Geotécnicas na Formação Guabirotuba. Curitiba : MINEROPAR, 2011).

mapa da formação geológica e da divisão
territorial das regionais de curitiba.
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ZONEAMENTO
A Regional CIC possui 17 zonas e setores: Z-CON, ZOO, ZUC II, CONEC, SE-OI, SEHIS, SE-PS, SE-R, ZE-M, ZE-I, ZES, ZI, ZS-1, ZS-2, ZR-2, ZUM
e ZR-P.
As zonas predominantes são a ZI, que ocupa 30% da área da Regional, a ZOO, com 24%, e o SEHIS, que abrange 12% da área da Regional.

Total das Áreas Ocupadas pelas Zonas e Setores da
Regional cIC

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

PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DAS Zonas e Setores da Regional
cIC

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

ZONAS E SETORES - DESCRIÇÃO
Cada um dos setores ou zonas em que se divide a regional possui diferentes finalidades, além de parâmetros de ocupação distintos. A seguir é apresentada uma descrição sucinta de cada um.
ZR-2 : Zona residencial 2, de baixa densidade. São permitidas habitações unifamiliares e habitações unifamiliares em série, a densidade máxima é de 80
habitações/ha sendo permitido até três residências no lote padrão (360,00
m²). Altura máxima de dois pavimentos, coeficiente de aproveitamento igual a
1 e taxa de ocupação 50%. Também são permitidos habitações institucionais e
comércio e serviço vicinais e indústria tipo 1 com porte máximo de 100m².
ZR-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 100,00 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%.
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%.
ZS-2 : Zona de serviços 2. Tem de maior porte; são permitidas habitação transitória 2 e 3, comércio e serviço (vicinal, de bairro, setorial e geral), indústria 1
e 2, comunitário 2 – culto religioso, comércio e serviço específico 1 e 2. Altura
máxima de dois pavimentos, coeficiente de aproveitamento 1 e taxa de ocupação 50%.
ZES : Zona Especial de Serviços. Situada no CIC, dentro da Área de Proteção
Ambiental do Passaúna. São permitidos serviço geral (sem limitação de área)
e também comércio e serviço vicinal (com área máxima de 100 m²) que não
gerem efluentes, ouvida a SMMA. Não existe limitação de altura, o coeficiente
de aproveitamento é 1 e a taxa de ocupação 50%.
ZI : Zona Industrial. Zonas destinadas à implantação de atividades industriais
de grande porte, localizadas em sua maioria na Cidade Industrial de Curitiba.
Permite indústrias e atividades complementares vinculadas ao uso industrial.
O coeficiente de aproveitamento é 1 e taxa de ocupação de 50%.
ZUM : Zona de Uso Misto. Compreendem áreas de ocupação mista, com média
densidade habitacional, caracterizada como apoio às zonas industriais e de
serviços, localizadas na Cidade Industrial de Curitiba. Permite habitação coletiva, habitação transitória 1 e 2, habitação institucional, comércio e serviço
(vicinal, de bairro e setorial), comunitário 1 e 2, comércio e serviço específico 1.
Altura máxima de quatro pavimentos, coeficiente de aproveitamento 1 e taxa
de ocupação de 50%.

ZE-M : Zona Especial Militar, do Boqueirão, do Pinheirinho e do Bacacheri. São permitidas habitações unifamiliares e coletivas – vilas militares, usos vinculados às atividades militares, comércio e serviço (vicinal e de bairro com porte máximo de 200,00
m²). A altura máxima é de quatro pavimentos, o coeficiente de aproveitamento 0,5 e
taxa de ocupação 30%.
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 2 habitações/ha), armazéns e silos para produtos agrícolas e estabelecimentos agropecuários (desde que não gerem
efluentes líquidos), comércio e serviço vicinal (com porte de 100,00 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%.
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%.
SEHIS : Setor Especial de Habitação de Interesse Social. Compreende as áreas onde
há interesse público em ordenar a ocupação por meio de urbanização e regularização fundiária, em implantar ou complementar programas habitacionais de interesse
social, e que se sujeitam a critérios especiais de parcelamento, uso e ocupação do
solo como tamanho do lote reduzido e recuo de 3 metros. Os usos permitidos são habitações unifamiliares em dois pavimentos, 50% de taxa de ocupação e coeficiente
de aproveitamento igual a 1, além de comércio e serviço vicinal, de bairro e setorial
com porte de 100m². Também são permitidos habitação institucional e uso comunitário com coeficiente de aproveitamento igual a 0,6 e taxa de ocupação de 30%.
SE-LE : Setor Especial Linhão do Emprego. É constituído por área de ocupação mista
com predominância de atividades de comércio, prestação de serviços e pequenas
indústrias voltadas à vocação da região e com incentivos à geração de emprego e
renda, sendo permitido habitação coletiva em até quatro pavimentos nos terrenos
com testada para o sistema viário Linhão do Emprego e dois pavimentos nos demais.
O coeficiente de aproveitamento é igual a 1 e a taxa de ocupação 50%.
SE-OI : Setor Especial de Ocupação Integrada. Compreende área reservada a empreendimentos habitacionais , comerciais e de prestação de serviços e a equipamentos
de uso público, e será objeto de plano de ocupação específico.
SE-PS : Setor Especial do Pólo de Software. Compreende o Parque de Software e áreas adjacentes, onde se incentiva a ocupação voltada ao comércio, serviços, desenvolvimento e manutenção de equipamentos de informática em quatro pavimentos,
coeficiente de aproveitamento igual a 1 e taxa de ocupação 50%.
REGIONAL CIC
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Áreas Verdes

meio ambiente - áreas verdes
A Regional CIC tem 16.210.955 m² de área verde, contribuindo
com 15,9% do total da cidade. Com a proporção de 94,54m² de área verde por habitante, tem indicador acima do obtido pelo Município.
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DA REGIONAL cIC NAS ÁREAS VERDES DA CIDADE - 2010

O CIC é o bairro com maior extensão em área verde, com 8.070.765
m², o que corresponde a 49,8% do total de área verde da regional. Com
essa extensão, o bairro apresenta a proporção de 50,5 m² de área verde
por habitante.
Os bairros Riviera, Augusta e São Miguel, além de possuírem uma
grande extensão de remanescentes vegetais, têm baixa densidade populacional, o que resulta em elevados indicadores de área verde por habitante - destaque para o bairro Riviera, com 4.175,17 m²/hab.
ÁREA VERDE POR HABITANTE NOS BAIRROS DA REGIONAL
cIC (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.

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

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

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

meio ambiente - áreas verdes PÚBLICAS
Dos 16 milhões de metros quadrados de áreas verdes computados
na Regional CIC, 877.320 m² estão localizados em equipamentos relacionados ao meio ambiente (parques, praças, jardinetes, eixos de animação,
bosques, jardins ambientais, largos e núcleos ambientais).
Esse montante corresponde a 15% do total registrado no município e resulta na segunda melhor proporção por habitantes entre as regionais, equivalente a 5,12 m²/hab.

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

O bairro Riviera, que possui a maior proporção de áreas verdes
por habitante, possui indicador nulo quando se trata de áreas verdes públicas, visto que não abriga nenhum equipamento relacionado ao meio
ambiente em seu interior.
Os bairros São Miguel e Augusta merecem destaque neste sentido, devido ao número reduzido de habitantes e à quantidade significativa
de maciços vegetais que está resguardada em espaços públicos municipais.

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

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

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

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

Elaboração: IPPUC - Monitoração

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

Parque dos Tropeiros - Bairro São Miguel
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens

Elaboração: IPPUC - Monitoração
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Meio Ambiente - Equipamentos

ÁREAS VERDES - regional CIC

meio ambiente - EQUIPAMENTOS
A Regional CIC está atendida por 98 equipamentos relacionados
ao meio ambiente, estando 92 destes localizados no bairro CIC. Os bairros Augusta e São Miguel são servidos por, respectivamente, 4 e 2 equipamentos, entretanto dois destes são equipamentos de grande porte:
Parque Passaúna e Parque dos Tropeiros.
Conforme mencionado anteriormente, o bairro Riviera não está
atendido por nenhum equipamento relacionado ao meio ambiente.

EQUIPAMENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE por Bairro e
por Tipo - regional CIC - 2013
Augusta

CIC

Riviera

São Miguel

Bosque de
Preservação

-

-

-

-

Bosques

-

2

-

-

Eixos de
Animação

-

1

-

-

Jardinetes

2

30

-

-

Jardim
Ambiental

-

-

-

-

Largos

-

-

-

-

Núcleos
Ambientais

-

-

-

-

Parques

1

3

-

1

Praças

1

56

-

1

RPPNM¹

-

-

-

-

Total de Áreas

4

92

0

2

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

Parque Passaúna - Bairro Augusta
Fonte: IPPUC - Banco de Imagens
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Características dos Domicílios

SANEAMENTO BÁSICO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

REDE DE ESGOTO

Com 99,46% de domicílios ligados à rede de água, o abastecimento de água da Regional CIC pode ser considerado universalizado.
Porém, 27% dos domicílios do Bairro Riviera, que em números absolutos corresponde a 25 domicílios, não são abastecidos por rede pública.

No que se refere à rede de esgoto, é possível verificar que a Regional apresenta resultado superior ao constatado no Município.
O bairro Riviera tem a menor taxa, com apenas 14,29% de domicílios ligados a rede de esgoto. O restante, 85,71% dos domicílios do bairro,
utilizam fossa séptica.

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

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

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

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

Elaboração: IPPUC - Monitoração

Elaboração: IPPUC - Monitoração

COLETA DE LIXO
A coleta de lixo na regional atinge mais de 99% dos domicílios em
todos os bairros. Através desse resultado, o atendimento da coleta de
resíduos sólidos na Regional CIC pode ser considerado universalizado.

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

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

condições do entorno dos domicílios
iluminação pública
A Regional CIC obteve percentual superior de domicílios com entorno provido de iluminação pública, comparado à Curitiba. Isso deve-se
ao fato do bairro CIC, único da Regional acima da média do município,
possuir expressiva quantidade de domicílios, desta maneira, influênciando de forma direta no valor da Regional.
O bairro Augusta apresentou uma diferença em relação ao município de apenas 4%, porém, o São Miguel obteve menos da metade dos
domicílios (49,63%) dotados infraestruturalmente desse serviço público
em seu entorno. Conforme o gráfico abaixo.
O Rivera não apresentou dados referentes ao entorno dos domicílios.

domicílios com entorno provido de iluminação pública,
por bairros da regional e curitiba - 2013

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

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010)
Elaboração: IPPUC - Monitoração
Nota: *O bairro Riviera não apresentou dados referentes as características do entorno do domicílio.

microdrenagem
No que se refere à microdrenagem, a Regional CIC apresenta condição inferior ao encontrada no município.
Os valores do bairro CIC foram os mais próximos ao de Curitiba, seguido por Augusta e São Miguel, estes dois com diferenças consideraveis
ao primeiro. Conforme no gráfico abaixo.
O Rivera não apresentou dados referentes ao entorno dos domicílios.
Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010) - Universo
Elaboração: IPPUC - Monitoração
Nota: *O bairro Riviera não apresentou dados referentes as características do entorno do domicílio.

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

acessibilidade
A presença de rampa para cadeirantes se mostrou quase inexistente no Augusta e no São Miguel, por outro lado, o CIC apresentou quantidade mais significativa. Porém, ainda inferior ao cenário do município.
Em relação a presença de calçadas o panorama da Regional é
outro, superior ao de Curitiba. Cabe salientar que o CIC foi o único com
percentual superior ao do município, pois Augusta apresentou somente
13,84% e São Miguel 42,39% dos domicílios com entorno com presença
de calçadas.
O Rivera não apresentou dados referentes ao entorno dos domicílios.
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Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010)
Elaboração: IPPUC - Monitoração
Nota: *O bairro Riviera não apresentou dados referentes as características do entorno do domicílio.
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Características dos Domicílios

condições do entorno dos domicílios

REDE DE COLETA DE ESGOTO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - REGIONAL CIC - 2013

condições insalubres
O percentual de domicílios com entorno com presença de lixo acumulado nos logradouros da Regional CIC foi superior ao de Curitiba.
Apenas o bairro CIC obteve percentual maior ao do município, enquanto, no Augusta é praticamente inexistente e no São Miguel apenas
há a presença no entorno de 1,46% dos domicílios.
No que tange a presença de esgoto a céu aberto, a Regional CIC
apresentou melhor condição, em todos os bairros, do que a encontrada
no município.
O Rivera não apresentou dados referentes ao entorno dos domicílios.

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

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010)
Elaboração: IPPUC - Monitoração
Nota: *O bairro Riviera não apresentou dados referentes as características do entorno do domicílio.
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LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Diagnóstico Urbanístico e Ambiental

Pontos Positivos:

Áreas Verdes
Subutilização

Áreas adensadas

Efluentes
Produtos Químicos

Poluição do ar
Concentração
Industrial

Rio Barigui

Recursos
Naturais
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	Quando analisada a dimensão urbanística e ambiental, a Regional CIC foi descrita positivamente no que diz respeito ao quantitativo de áreas verdes. Foi unânime a apreensão de que
a Regional possui uma grande extensão de maciços vegetais. Também os equipamentos relacionados ao meio ambiente foram destacados como aspecto positivo, como os parques Passaúna,
Caiuá e dos Tropeiros e os bosques Getúlio Vargas, São Nicolau e do Trabalhador. Entretanto,
conforme relatado, alguns equipamentos encontram-se subutilizados. Possíveis justificativas
para o subuso dos equipamentos também foram citadas, como a violência, a falta de manutenção e a infra-estrutura precária.
A percepção positiva a respeito das áreas verdes não perdurou quando analisadas as
áreas mais adensadas. De acordo com a Regional, algumas áreas onde está concentrada a
maior parte da população coincide com as ocupações irregulares. Estas, por vez, ocorreram de
forma não planejada, o que justifica a falta de reserva de áreas para a implantação de praças,
bosques e parques. A esse respeito, foram citados exemplos de sucesso, através dos quais
ocupações irregulares em áreas ambientalmente frágeis foram removidas e em seu lugar foram
implantados equipamentos de lazer e meio ambiente.
Também às ocupações irregulares foi atribuído parte da responsabilidade pelo destino
inadequado de efluentes nos recursos hídricos. Nesse sentido, a Regional lembrou a quantidade
significativa de valetas com esgoto à céu aberto. No entanto, houve a ressalva de que, no caso
da CIC, as indústrias também tem parcela de culpa na poluição dos rios e córregos, principalmente no tocante aos produtos químicos lançados de forma inapropriada.
Ainda a respeito da poluição do meio ambiente, a Regional apontou como alerta a poluição do ar, ocasionada principalmente em função da concentração industrial, seja pela emissão
de gases das indústrias, seja pelo fluxo intenso de transporte de carga. A quantidade significativa de resíduos sólidos despejados nas vias, logradouros públicos e nas margens dos rios também foi constantemente mencionada e identificada no mapa, bem como a poluição sonora em
algumas vias e praças da Regional.
Outro agravante levantado foi os alagamentos, que ocorrem principalmente nas áreas
marginais ao Barigui e nas vias transversais a este. Esta ocorrência foi relacionada à ausência,
em muitos trechos, de mata ciliar, e ao adensamento de ocupações, com consequente impermeabilização do solo. A Regional também atentou para a localização de equipamentos nas áreas
suscetíveis à inundação e como exemplo citou a última enchente que comprometeu todo o acervo da gibiteca localizada no parque Mané Garrincha.
Face aos problemas levantados e diante dos recursos naturais existentes, a Regional
destacou que há uma necessidade de políticas de preservação que evitem que ocorram atividades que comprometam o meio ambiente, como ocorreu em outras áreas. A esse respeito, também foi destacado a contribuição fiscal das indústrias localizadas na Regional e a necessidade
de reverter esse investimento em benfeitorias na própria região.

Equipamentos
Violência,
falta de manutenção
e infraestrutura precária

Ocupações Irregulares
Relocação

Poluição Hídrica

Poluição Sonora

Alagamentos
Preservação

Bosque Getúlio Vargas;
Bosque do Trabalhador (entretanto inseguro e pouco utilizado;
Parque dos Tropeiros;
Parque Municipal do Passaúna;
Bosque São Nicolau;
Academias ao ar livre (intensamente utilizadas pela população);
Ocupações irregulares que foram
regularizadas.

Pontos Negativos:

Poluição Hídrica: efluentes domiciliares e industriais (produtos químicos);
Poluição do ar: gases das indústrias (exemplo recente: incêndio da
Electrolux) e tráfego de transporte
de carga (exemplo: Avenida Juscelino
Kubitscheck de Oliveira);
Poluição Sonora: principalmente
em vias e praças (Exemplos: Praça
central da vila nossa senhora da luz,
Rua Desembargador Cid Campelo,
Vila Sandra e Vila Verde);
Ausência de matas ciliares em
trechos de rios e córregos;
Subutilização dos equipamentos
relacionados ao meio ambiente;
Inundações nas áreas marginais
do Rio Barigui.

Algumas Necessidades Levantadas:

Arborização das áreas mais adensadas;
Despoluição dos recursos hídricos, em especial do Rio Barigui;
Necessidade de Regularização
Fundiária;
Política pública voltada para os
animais (em virtude do alto número
de cães abandonados, principalmente na região das moradias Aquarela e
Vitória Régia).
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Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional CIC

Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional CIC

Fonte: Administração Regional CIC, IPPUC - Setor de Monitoração

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

TRANSPORTE PÚBLICO
A Regional CIC possui dois dos terminais da RIT - Rede Integrada
de Transportes: o Terminal Caiuá e o Terminal CIC. Juntos eles têm capacidade para pouco mais de 75.000 passageiros por dia útil.
O Terminal do Caiuá tem cinco linhas alimentadoras, uma interbairros, uma troncal e uma linha direta (Ligeirinho). O Terminal CIC possui
15 linhas de alimentadoras, uma interbairros e duas linhas diretas.
Terminal Caiuá
Linhas Diretas
Fazendinha/Tamandaré

Cachoeira, Barreirinha e Fazendinha

Linhas Interbairros
Interbairros VI

Campo Comprido e Pinheirinho
Linhas Alimentadoras

Fazendinha/Caiuá

Fazendinha

C. Raso/Caiuá

Capão Raso

C. Comprido/CIC

CIC e Campo Comprido

Caiuá/Campo Comprido

Campo Comprido

Cerca de 93% da população da regional reside a uma distância de
até 250 metros das linhas de ônibus, o que incentiva o uso do transporte
coletivo.
O bairro que tem o maior percentual de população nesta condição
é o Cidade Industrial, enquanto que o menor valor é registrado no bairro
Riviera, onde apenas 20% da população encontra-se dentro desta faixa
de abrangência.
Bairro

População

População morando a até 250
m das linhas de ônibus

Percentual

CIC - Sul ¹

159.820

151.852

95%

Riviera

289

57

20%

Augusta

6.598

4.468

68%

São Miguel

4.773

3.237

68%

Total

171.480

159.614

93%

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

Terminal CIC
Linhas Interbairros
Santa Felicidade, Campo Comprido,
Fazendinha e Pinheirinho

Interbairros IV

Linhas Diretas
Ctba/Araucária

Capão Raso, Angélica (RMC - Araucária)
e Araucária (RMC)

Colombo/CIC

Maracanã (RMC - Colombo), Cabral e
Capão Raso
Linhas Alimentadoras
Portão

Bosch

Capão Raso

Carbomafra

Capão Raso

Tipo de Pavimentação

Extensão (m)

%

Pinheirinho/CIC

Pinheirinho

Asfalto

78.986

59%

Independência/CIC

Fazendinha

Concreto

0

0%

Terminal CIC

Capão Raso

Paralelepípedo

180

0%

C. Comprido/CIC

Campo Comprido e Caiuá

Pavimentação Alternativa

54.935

41%

Capão Raso

Total

134.101

100%

Fazenda/CIC

Fazenda Rio Grande (RMC)

Angélica/CIC

Terminal Angélica (RMC - Araucária)

Fonte: URBS - Sítio virtual, consulta em Novembro de 2013.
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 2013
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	Quando analisadas as vias por onde circula o transporte público,
é possível constatar que o tipo de pavimento predominante é o asfalto
(59% das vias). Na sequência, a pavimentação alternativa, como o antipó, representa pouco mais de 41% das vias. O paralelepípedo cobre pouco menos de 1% das ruas onde circulam ônibus na Regional.

Portão/CIC

Campo Alegre
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PAVIMENTAÇÃO

TIPO DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS ONDE CIRCULAM OS ÔNIBUS NA
REGIONAL CIC

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

PAVIMENTAÇÃO
A Regional CIC apresenta uma grande extensão de vias pavimentadas com saibro - pouco mais 54 km ou 12% do total de vias. A pavimentação predominante é o anti-pó, que cobre 273 km (62%) das vias,
enquanto o asfalto fica em segundo lugar, com cobertura de 114 km
(26%).

Extensão das vias POR TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
REGIONAL CIC - 2012
CLASSE

EXTENSÃO (m)

PERCENTUAL

Asfalto

114.005

26%

Pavimentação Alternativa

273.328

62%

Concreto

0

0%

Bloco de Concreto

0

0%

Calçadão

0

0%

Paralelepípedo

315

0,1%

Pedra Irregular

0

0%

Saibro

54.468

12%

TOTAL

442116

100%

Quando comparada a outras regionais, a Regional CIC fica atrás
apenas das regionais Pinheirinho e Bairro Novo, no que diz respeito ao
percentual de pavimentação com saibro.

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

Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Monitoração

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

Elaboração: IPPUC - Monitoração

Entretanto, quando analisada a pavimentação definitiva (asfalto),
a Regional fica atrás apenas das regionais Matriz, Portão e Cajuru em
proporção de vias cobertas com esse tipo de pavimento.

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

Fonte: IPPUC - Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC - Monitoração

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

40
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tRANSPORTE PÚBLICO POR LINHAS DE TRANSPORTE, TERMINAIS E ESTAÇÕES TUBO E POR ÁREA
DE ABRANGÊNCIA (250 metros) - regional CIC - 2012
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Ciclovias e Ferrovias

sistema cicloviário de curitiba - 2013

ferrovias - curitiba - 2013
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Diagnóstico Mobilidade e Infraestrutura Urbana

Dificuldade de
Deslocamento

“A Avenida JK divide a
Regional em duas.”

Terminais
Desenvolvimento
Econômico
Infraestrutura
Viária

Integração
Espaço Exclusivo
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A dimensão Mobilidade e Infraestrutura Urbana da Regional CIC foi caracterizada segundo a dificuldade de deslocamento em seu interior. De acordo com o que foi levantado, a ocupação urbana da Regional não ocorreu de forma uniforme. Projetada com o objetivo de concentrar
indústrias, a CIC foi alvo de ocupações irregulares, interpostas a grandes terrenos industriais
e distribuídas por todo o território. Segundo relatado, essa ocorrência foi responsável por uma
malha viária de traçado irregular, o que justifica a dificuldade de deslocamento entre porções
distintas dentro da Regional.
Além do preposto, a Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, que corta a Regional no
sentido norte-sul, foi identificada como uma barreira física, servindo como obstáculo à integração entre ambos os lados. Já no que diz respeito à ligação com as outras regionais, as vias que o
fazem foram identificadas como de tráfego intenso e com congestionamentos constantes, como
a Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira e a Rua João Bettega.
Os terminais de transporte público (CIC e Caiuá) foram apontados positivamente sobre
dois aspectos: além de servir ao transporte coletivo, o movimento de pessoas gera imediato
desenvolvimento econômico do entorno. Entretanto, houve a ressalva de que estes estão sobrecarregados e de que há uma carência de integração entre os terminais. Logo, além da proposta
de maior integração, foi identificada a necessidade de implantação de mais três equipamentos,
nas seguintes localidades: proximidades das Moradias Augusta e Vitória Régia e região intermediária aos dois terminais existentes.
Outra preocupação levantada foi quanto à precariedade da infraestrutura viária. A esse
respeito, foram identificadas algumas áreas no mapa onde estão concentradas vias com pavimentação em mau estado de conservação. No entanto, a questão mais constantemente citada
foi a ausência de calçadas ou a falta de padronização destas. O que precede foi relacionado
à grande ocorrência de ocupações irregulares, que dificulta o poder de autuação por parte do
poder público. E mesmo no caso em que estas já passaram por processo de regularização, a
ocupação espontânea, realizada fora das normas urbanísticas, resulta em caixas de vias demasiadamente estreitas para a implantação de passeios adequados.
Por fim, a Regional concluiu que o traçado viário e a atual forma de transporte público
não atende às necessidades locais. Para tal seria necessário a previsão de vias que integrassem
as diversas porções da Regional, não somente através do transporte motorizado, mas também
através de uma eficiente rede de ciclovias. Conforme apontado, a CIC conta com faixas compartilhadas entre ciclistas e pedestres, no entanto, o entendimento da Regional é de que os ciclistas
necessitam de espaço exclusivo ao seu deslocamento.
Com relação ao transporte público, foi sugerida a criação de um sistema circular que trafegasse dentro da Regional e fosse dividida em duas linhas: Circular-CIC-Sul e Circular-CIC-Norte.
Outra sugestão foi quanto à inclusão do espaço da Administração Regional da CIC no itinetário
dos ônibus, em virtude do fato de que hoje apenas as regionais CIC e Cajuru estão desvinculadas do sistema de transporte coletivo.

Pontos positivos:

Traçado
Irregular
Barreira Física
Tráfego Intenso

Falta de
Integração

Calçadas
Ocupações
Irregulares

Ciclovias

Circular-Regional

Terminais de ônibus - CIC e Caiuá
(transporte coletivo e desenvolvimento local);
Algumas vias em bom estado de
manutenção e com um bom fluxo
viário;
Vias que foram revitalizadas recentemente (Exemplo: Moradias
Vitória Régia e Avenida das Indústrias).

Pontos negativos:

Dificuldade de deslocamento dentro da Regional;
Traçado Urbano irregular;
Barreira Física (Avenida Juscelino
Kubitscheck de Oliveira);
Terminais sobrecarregados e não
integrados;
Infraestrutura Viária precária;
Ausência ou falta de padronização das calçadas;
Faixas compartilhadas entre ciclistas e pedestres;
Administração Regional desvinculada ao sistema de transporte
coletivo.
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Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional CIC

Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional CIC

Fonte: Administração Regional CIC, IPPUC - Setor de Monitoração

Fonte: Administração Regional CIC, IPPUC - Setor de Monitoração
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LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Diagnóstico Síntese

RELAÇÃO DO QUE A CIC PODE OFERECER À CURITIBA

Fragmentação
Acesso ao
comércio e serviço

Barreira Física

Equipamentos

Vulnerabilidade
Social

Ocupações
Irregulares
Inundações

Poluição
Hídrica

Áreas
Verdes
Indústrias
Geração de
emprego e renda

Rede Cicloviária
Transporte
Coletivo

No levantamento síntese, a Regional destacou pontos que considerou de maior relevância acerca das três dimensões analisadas.
Um dos aspectos ressaltados foi a fragmentação da CIC em porções distintas e a falta de integração destas. O fato atinge não somente o
deslocamento de pessoas e cargas dentro da Regional, bem como o acesso ao comércio e serviço que, conforme levantado, encontram-se localizados de forma concentrada. Outro agravante seria que avenida Juscelino
Kubitscheck de Oliveira representa uma barreira física e, em virtude de
ser uma das únicas vias de integração da Regional, presencia constantemente congestionamentos, o que impacta na poluição do ar.
A carência pelos diferentes tipos de equipamentos também foi
lembrada, entretanto, a maior escassez seria daqueles relacionados à
saúde, educação e de capelas mortuárias. Segundo apontado, a demanda por esses equipamentos é intensa, visto a quantidade significativa de
famílias em situação de vulnerabilidade social.
De acordo com o que foi ressaltado, as ocupações irregulares tem
presença massiva na Regional, com localização predominante nas margens do Rio Barigui. Logo, em função da ocupação de áreas de preservação ambiental, são comuns as ocorrências de inundações. Ainda, a falta
de saneamento básico e de conscientização ambiental acaba por comprometer os recursos hídricos.
Entretanto, não somente as ocupações irregulares foram responsabilizadas por esse tipo de poluição, mas também as indústrias que despejam irregularmente produtos químicos.
As áreas verdes foram novamente destacadas, em virtude da extensão significativa de maciços vegetais e da existência de equipamentos
públicos de grande porte. A esse respeito, foi exaltada a existência do
Parque Nacional do Passaúna e ressaltada a necessidade de preservação deste. Entretanto, houve o alerta a respeito das áreas com maior
concentração populacional, em geral ocupações irregulares, onde há um
número muito restrito de árvores e de espaços verdes.
As indústrias da Regional também foram destacadas pelo ponto
de vista positivo, em virtude da geração de emprego e renda. As áreas de
comércio e serviços, ainda que localizadas de forma concentrada, também tiveram avaliação positiva, em razão do atendimento da população
local.
Por fim, a Regional destacou a necessidade de integração das
suas distintas porções. Para tal, foi sugerida a conexão através do sistema viário, com a criação de uma rede cicloviária integrada e de um sistema circular de transporte coletivo, que atendesse a porção sul e norte,
demandando, para isso a implantação de novos terminais de transporte.

Fonte: Administração Regional da CIC
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração, 2013

RELAÇÃO DO QUE curitiba PODE OFERECER À CIC

Fonte: Administração Regional da CIC
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração, 2013
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Mapa Síntese

Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional CIC

Imagem dos trabalhos produzidos nas oficinas realizadas na Regional CIC

Fonte: Administração Regional CIC, IPPUC - Setor de Monitoração

Fonte: Administração Regional CIC, IPPUC - Setor de Monitoração
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Propostas para a Regional CIC: 1ª Etapa
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Diagnosticar e escolher as vias de fluxo das linhas circulares;
Levantamento de áreas apropriadas para terminais, trincheiras/viadutos;
Buscar recursos financeiros com agentes nacionais e internacionais.

2º Proposta (OK)

Ideia-Força: Plano de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional.

Detalhamento: Titular áreas ocupadas irregularmente, urbanizar e promover a melhoria habitacional.

Justificativa: Áreas ocupadas não permitem a implantação de projetos de
urbanização e acesso à cidadania e recebimento de tributos.

Estratégias:
o
Elaboração de instrumentos legais que facilitem a desapropriação e investimento
público em áreas de interesse social;
o
Buscar recursos para projetos de autoconstrução ou mutirão para reformas habitacionais.

3º Proposta (T)

Ideia-Força: Plano de Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos e Ambientais.

Detalhamento: Recuperação dos afluentes do rio Barigui dentro da Regional CIC e preservação da APA Passaúna.

Justificativa: O plano é necessário, devido à poluição das indústrias e à
grande quantidade de entulhos e à necessidade de rede de esgoto adequada.

Estratégias:
o
o
o
o

Fiscalização e cumprimento da legislação ambiental;
Criação de uma força verde da SMAS específica;
Inclusão de recursos no PPA;
Promoção Educacional e conscientização ambiental.

4º Proposta (OK)

Ideia-Força: Plano Cicloviário nos eixos comerciais e industriais.

Detalhamento: Espaço para circulação/utilização de bicicletas como meio
de transporte alternativo.

Justificativa: Diminuir o tráfego de veículos, oferecer a prática de vida saudável (esporte) e preservação do meio ambiente.

Estratégias:
o
Avaliar as vias pertencentes aos eixos comerciais e industriais para estudo de
implantação das ciclovias;
o
Buscar parcerias público/privadas para promover o uso da bicicleta;
o
Buscar recursos financeiros.
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1º Proposta (T)

Ideia-Força: Sistema Regional Integrado de Transporte Coletivo.

Detalhamento: Criação de duas (02) linhas circulares nos eixos CIC-Sul e
CIC-Norte, ampliação dos terminais CIC e Caiuá, implantação terminal Vila Verde e
Vila Sandra.

Justificativa: Mobilidade, rapidez, economia e incentivar o uso do transporte coletivo.

Estratégias:

Grupo 2:

mobilidade

mobilidade

meio
ambiente

regularização
mobilidade
fundiária

Grupo 1:

1º Proposta (OK)

Ideia-Força: Serviços para Comunidade.

Detalhamento: Lazer; Feiras; Cultura.

Justificativa: Melhorar a utilização das áreas de lazer e parques. Criação de
pontos de feiras livres. Descentralizar a Cultura da Área Central.

Estratégias:
o
Liberando dos espaços existentes para utilização da população;
o
Ampliar discussão com as secretarias envolvidas para criação das feiras;
o
Criar espaço na região para cultura e formar parceiras com as empresas para
promoção.
2º Proposta (T)

Ideia-Força: Regularização Fundiária.

Detalhamento: Continuar em poder da COHAB. Área por área. Caso à caso.

Justificativa: Não abriria para muitas entidades resolverem o problema, pois
o mesmo é complexo e difícil de entendimento para a população carente.

Estratégias:
o
Determinar prioridades, como aquelas que estão adiantadas em termos de
documentação e matrículas, para que assim sejam eliminadas uma de cada vez e
com eficácia.
3º Proposta (T)

Ideia-Força: Mobilidade Urbana.

Detalhamento: Terminal de Ônibus; Ciclovias.

Justificativa: Revitalização e ampliação dos terminais da região, aumentando
a capacidade das linhas, inclusive as metropolitanas. Ligação dos terminais com a
rodoferroviária.

Estratégias:
o
Recursos financeiros através da L.O.A;
o
Recursos privados (parcerias);
o
Adequação do Local.

PD

4º Proposta

Ideia-Força: Terminal Rodoviário.

Detalhamento: Construção de novo terminal – para apoio.

Justificativa: Retirar da área central, próxima às rodovias de acesso ao centro,
formando um anel rodoviário.

Estratégias:
o
Recursos Federais, Municipais e Estaduais e também da iniciativa privada,
através da concessão pedagiadas para a utilização do espaço pelas empresas de
ônibus.

Nota: OK - Propostas que poderiam ser executadas de imediato. Não há necessidade de buscar investimento externo e nem de alterar a legislação vigente. T - Propostas que demandam um certo tempo, mas não demandam a alteração do Plano Diretor. PD - Propostam que demandam a alteração do Plano Diretor vigente.
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4º Proposta (T)

Ideia-Força: Criação Restaurante Popular - CIC.

Detalhamento: Criação de um restaurante popular no bairro CIC.

Justificativa: Grande quantidade de trabalhadores e de pessoas que moram e circulam no bairro.

Estratégias:
o
Implantação do restaurante em um local próximo ao terminal do CIC;
o
Estabelecer convênio com o Governo Federal.

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

regularização
meio ambiente mobilidade
fundiária

3º Proposta (T)

Ideia-Força: Ampliação da Rede de Transporte Público.

Detalhamento: Construção de um terminal Vila-Verde. Ampliação de linhas
e dos terminais.

Justificativa: Número de pessoas superior ao número de transporte ofertado.

Estratégias:
o
Construção do terminal Vila Verde;
o
Ampliação dos terminais Caiuá e CIC;
o
Criação de novas linhas de ônibus.

meio
ambiente

saúde

1º Proposta (T)

Ideia-Força: Plano de Regularização Fundiária.

Detalhamento: Legalizar as áreas de invasão por meio da COHAB.

Justificativa: Assegurar os direitos e deveres de todos os cidadãos.

Estratégias:
o
Elaborar um plano estratégico;
o
Mapear as áreas (COHAB);
o
Buscar recursos junto ao Governo Federal (Caixa Econômicas).
2º Proposta (T)

Ideia-Força: Ampliação do Atendimento à Saúde.

Detalhamento: Construção de Hospital/Maternidade. Ampliação das Unidades de Saúde.

Justificativa: Demanda muito superior a quantidade de equipamentos.

Estratégias:
o
Estudo de local para implantação do hospital;
o
Realização de convênios com o ministério da Saúde;
o
Ampliação do número de profissionais para atendimento.

abastecimento

Grupo 4:

Grupo 3:

mobilidade

regularização
fundiária

Propostas para a Regional CIC: 1ª Etapa

PD

1º Proposta

Ideia-Força: Regulariza CIC.

Detalhamento: Regularizar todas as áreas de ocupação irregular e prevenir
novas ocupações.

Justificativa: Melhorar o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida dos
moradores.

Estratégias:
o
Estabelecer parceria entre o programa de habitação municipal com o governo
do Estado e Federal;
o
Criar um fundo especial para a Regional CIC na priorização das áreas a serem
regularizadas.

PD

2º Proposta

Ideia-Força: Circula CIC.

Detalhamento: Projeto, redesenho, reestruturação das ruas e da malha viária,
pensando em alternar ruas com outros meios de transporte, terminais, bicicletários,
onde o carro não tenha prioridade.

Justificativa: Melhoria do fluxo de veículos e diminuição da poluição sonora e
ambiental.

Estratégias:
o
Buscar recursos (Federal, Estadual, Municipal e Internacional);
o
Escolher junto a sociedade as prioridades de investimento.
3º Proposta (T)

Ideia-Força: Barigui do Futuro.

Detalhamento: Despoluição do leito do rio, reposição da mata ciliar, criação
de bosques no leito do rio, com áreas de lazer, execução de rede de esgoto. Iluminação no leito.

Justificativa: Diminuição das enchentes, diminuindo danos materiais e à saúde. Criação de áreas de lazer.

Estratégias:
o
Parcerias com as empresas da CIC e Governos (municipal, estadual e federal).
o
Programas de conscientização (escolas, paroquias, U.S e empresas);
o
Mutirão de limpeza “O dia do Rio Barigui”, envolveldo as escolas;
o
Equipe de monitoramento.
4º Proposta (T)

Ideia-Força: Eco Cidade Industrial.

Detalhamento: Transformar a CIC em cartão postal de eco indústrias, buscando ser a pioneira em aplicação de alternativas ecológicas.

Justificativa: Matéria industrial limpa, qualidade de vida e vanguarda ante ao
mercado internacional.

Estratégias:
o
Incentivos tributários e criação do Selo Eco Cidade Industrial, priorizando alternativas ecológicas (Energia Solar, Reutilização da água, Manutenção de áreas Verdes).
REGIONAL CIC
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Grupo 2:

1º Proposta (T)

Ideia-Força: Regulariza – CIC: Plano de Regularização Fundiária.

Detalhamento: Regularizar todas as áreas de ocupação irregular e prevenir
novas ocupações.

Justificativa: Melhorar o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida dos
moradores.

Estratégias:
o
Estabelecer parceria entre o programa de habitação municipal com o governo do Estado e Federal;
o
Criar um fundo especial para a Regional CIC na priorização das áreas a
serem regularizadas.

1º Proposta (T)

Ideia-Força: Sistema Regional Integrado de Transporte.

Detalhamento: Criação de duas (02) linhas circulares nos eixos CIC-Sul e CICNorte, ampliação dos terminais CIC e Caiuá, implantação terminal Vila Verde e Vila
Sandra.

Justificativa: Mobilidade, rapidez, economia e incentivar o uso do transporte
coletivo.

Estratégias:
o
Diagnosticar e escolher as vias de fluxo das linhas circulares;
o
Levantamento de áreas apropriadas para terminais, trincheiras/viadutos;
o
Buscar recursos financeiros com agentes nacionais e internacionais.

3º Proposta (T)

Ideia-Força: Barigui do Futuro.

Detalhamento: Despoluição do leito do rio, reposição da mata ciliar, criação de bosques no leito do rio, com áreas de lazer, execução de rede de esgoto.
Iluminação no leito.

Justificativa: Diminuição das enchentes, diminuindo danos materiais e saúde. Criação de áreas de lazer.

Estratégias:
o
Parcerias com as empresas da CIC e Governos (municipal, estadual e federal);
o
Programas de conscientização (escolas, paroquias, U.S e empresas);
o
Mutirão o dia do Rio Barigui, escolas com mutirão de limpeza;
o
Equipe de monitoramento.

2º Proposta (T)

Ideia-Força: Regularização Fundiária.

Detalhamento: Continuar em poder da COHAB. Área por área. Caso à caso.

Justificativa: Não abriria para muitas entidades resolverem o problema, pois
o mesmo é complexo e difícil de entendimento para a população carente.

Estratégias:
o
Determinar prioridades, como aquelas que estão adiantadas em termos de
documentação e matrículas, para que assim sejam eliminadas uma de cada vez e
com eficácia.

meio ambiente

PD

2º Proposta

Ideia-Força: Circula CIC e ampliação da rede de transporte público.

Detalhamento: Projeto, redesenho, reestruturação das ruas e da malha viária - pensando em alternar automóveis com outros meios de transporte (como
bicicletas e transporte público), onde o carro não tenha prioridade.

Justificativa: Melhoria do fluxo de veículos e diminuição da poluição sonora
e ambiental.

Estratégias:
o
Buscar recursos (Federal, Estadual, Municipal e Internacional);
o
Escolher junto a sociedade as prioridades de investimento.

mobilidade

Grupo 1:

regularização
fundiária

meio ambiente

regularização
mobilidade
fundiária

Propostas para a Regional CIC: 2ª Etapa

3º Proposta (T)

Ideia-Força: Plano de Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos
Hídricos e Ambientais.

Detalhamento: Recuperação dos afluentes do rio Barigui dentro da Regional
CIC e preservação da APA Passaúna.

Justificativa: Necessário devido a poluição das indústrias e grande quantidade de entulhos e rede de esgoto adequado.

Estratégias:
o
Fiscalização e cumprimento da legislação ambiental;
o
Criação de uma força verde da SMAS específica;
o
Inclusão de recursos no PPA.

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

48

REGIONAL CIC

dam a alteração do Plano Diretor vigente.

Levantamento Síntese

LEVANTAMENTO PERCEPTIVO

Propostas para a Regional CIC: 3ª Etapa
Em decorrência da semelhança das ideias propostas na 2ª Etapa deste levantamento, estas foram agrupadas, resultando em três propostas: “Plano de Regularização Fundiária”; “Plano de Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos
Hídricos e Ambientais”; e “Plano de Mobilidade Urbana e Transporte Integrado”.
Logo, para esta etapa, foi solicitado que capa participante votasse em uma
das três propostas, identificando aquela que considerasse mais importante e prioritária para a Regional CIC.
Com o maior percentual de votos, a proposta eleita como prioridade 1 para a
regional foi o “Plano de Mobilidade Urbana e Transporte Integrado” (13 votos; 52%),
seguida pela proposta de “Plano de Regularização Fundiária” (10 votos; 40%) e pela
proposta de “Plano de Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos e Ambientais” (2 votos; 8%).

Fonte: Administração Regional da CIC
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração, 2013

Imagens das oficinas realizadas na Regional CIC
Fonte: IPPUC - Setor de Monitoração
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	Quando analisada a dimensão socioeconômica, a caracterização da Regional
CIC através da divisão em três porções distintas pôde ser parcialmente validada por
meio da segregação de algumas informações oficiais.
Os dados de rendimento só puderam ser separados em função dos setores
censitários. A Regional CIC é a segunda com o menor rendimento médio mensal
domiciliar do município e cerca de 93% dos domicílios concentram-se nas faixas de
renda de até três salários mínimos. Entretanto, é possível verificar uma leve superioridade de setores censitários com maior rendimento na porção norte. Quanto aos
problemas socioeconômicos relatados, a distinção dá-se de forma mais clara. A porção central concentra ao mesmo tempo a maior extensão de ocupações irregulares e
o maior número de homicídios dolosos. A respeito da distribuição dos equipamentos,
os mapas dão a impressão de uma distribuição adequada, no entanto, uma maior
concentração populacional na porção central exige um estudo específico quanto ao
atendimento da demanda local de cada um dos equipamentos.
Infelizmente, as atividades econômicas são puderam ser desagregadas, mas
foi possível verificar que a percepção positiva quanto à presença industrial é válida,
visto a proporção de 22% de atividades industriais sobre o total da Regional, um índice bastante superior ao de outras regionais.
Ainda que a ocorrência de homicídios esteja mais concentrada na porção central, os dados de violência da Regional, em especial do bairro CIC, são alarmantes. O
número de ocorrências de homicídios dolosos qualifica o bairro CIC como o mais violento do município e, quando analisado a proporção de homicídios pela população,
o bairro possui o índice de 0,7 homicídios para cada mil habitantes. A esse respeito
vale destacar uma informação adicional adquirida através do levantamento perceptivo: a violência cometida contra a criança através da exploração sexual infantil.
A respeito da carência por saneamento básico de algumas localidades, é
possível observar que o bairro Riviera possui os piores indicadores, seguido pelos
bairros São Miguel e Augusta. Ainda que a concentração populacional não seja tão
significativa, há que se atentar para a variação populacional ocorrida nesses bairros
no período recente (Riviera: aumento de 42%; Augusta: aumento de 82%) e para a
proximidade com áreas ambientalmente frágeis, com significantes remanescentes
vegetais.
Também não foi possível georreferenciar a localização das atividades comerciais e de serviços, entretanto o mapa do sistema viário leva a concluir que procede
a percepção de que o traçado irregular dificulta a ligação entre ocupações distintas
e pode comprometer o acesso de uma região mais desprovida de estabelecimentos
aos serviços ofertados em outras localidades.
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ambiental

socioeconômico

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

É correta a percepção da Regional CIC como detentora de uma significativa extensão em áreas verdes e de equipamentos relacionados ao lazer e meio ambiente. Segundo
dados da Secretaria do Meio Ambiente, a Regional contribui com 16% das áreas verdes do
município e com 15% das áreas verdes públicas municipais. Entretanto, também é válida a
sensação de que esse indicador não se aplica a toda Regional, sendo relativamente menor
quando se trata de áreas mais adensadas, como o caso do bairro CIC.
Ainda que em números o CIC possua 92 dos 98 equipamentos da Regional, o bairro
é o que possui a maior densidade populacional (39 habitantes/ha) e, quando analisados
os indicadores de áreas verdes públicas dos bairros em separado, é possível confirmar
que o bairro possui a menor proporção por habitante (2,69 m²), sendo inferior inclusive ao
indicador municipal (3,36 m²/hab).
Adicional às informações já abordadas na dimensão socioeconômica, é possível verificar um alto índice de domicílios com o entorno provido de valetas a céu aberto (7,21%),
um indicador levemente superior ao municipal (7,07%). Entretanto, as informações relativas à poluição causada pelas indústrias, ao despejo irregular de resíduos sólidos e à
poluição sonora em algumas localidades, não foram passíveis de verificação, exigindo um
estudo específico para tal.
Já no que diz respeito às ocupações irregulares e à relação destas com a ocorrência
de alagamentos, houve a certificação da concentração de ocupações e de assentamentos
irregulares nas proximidades dos recursos hídricos, principalmente nas margens do Rio
Barigui, indicando a sua associação com o desastre socioambiental.

mobilidade

Considerações acerca das três dimensões

Conforme já mencionado, a análise do mapa de sistema viário da Regional permitiu
validar a percepção do seu traçado irregular, o que resulta na dificuldade de deslocamento em seu interior. Também é possível constatar que a ocupação urbana não ocorreu de
forma contínua, havendo barreiras físicas à integração urbana, como maciços vegetais,
grandes vazios urbanos ou estruturas industriais de grande porte.
A crítica realizada com relação à sobrecarga dos terminais, e a necessidade de
implantação de mais equipamentos, pode estar relacionada à existência de localidades
não atendidas pelas atuais linhas de transporte e pela predominância de linhas alimentadoras. A justificativa é válida, visto que esse tipo de linha condiciona o usuário a dirigir-se
primeiro aos terminais da Regional para depois acessarem outras regiões do município,
resultando na sobrecarga do equipamento.
Outra informação que procede diz respeito à infraestrutura viária precária. Ainda
que a Regional seja a quarta com a maior proporção de vias com pavimento definitivo, ela
também é a terceira em pavimentação em saibro. Com relação à acessibilidade, os domicílios da Regional são levemente mais providos de um entorno com calçadas que o município, entretanto o mesmo não acontece quando se trata de entorno provido de rampa para
cadeirantes. Quando analisados os dados por bairro, o CIC teve os melhores indicadores,
mas os demais bairros apresentaram proporções bastantes inferiores às do município,
chegando a zero por cento em alguns casos.
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