desenvolvimento
socioeconômico
patrimônio
ambiental
mobilidade e
transporte
estruturação
urbana e habitação

oficinas regionais

diagnóstico comunitário

Sumário
INTRODUÇÃO

Pág. 03

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

Pág. 05

Diagnóstico
Mapa Desenvolvimento Social

Mapa Desenvolvimento Econômico

PATRIMÔNIO aMBIENTAL
Diagnóstico

Pág. 12

Mapa Patrimônio Ambiental

MOBILIDADE E TRANSPORTE

Pág. 17

eSTRUTURAÇÃO URBANA E HABITAÇÃO

Pág. 22

TROCA CURITIBA X REGIONAL

Pág. 29

Diagnóstico
Mapa Mobilidade e Transporte
Diagnóstico
Mapa Estruturação Urbana e Habitação

DIAGNÓSTICO COMUNITÁRIO

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 a revisão do Plano Diretor. Além do repasse das informações técnicas, a capacitação incluiu conceitos básicos a respeito do Plano Diretor, como forma de preparo para o processo que viria na sequência: as oficinas
comunitárias.

Imagem da oficina realizada na Regional Matriz no dia 19 de Março de 2014
Fonte: IPPUC - Setor de Monitoração
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Introdução

Em 17 de Março de 2014, foi realizada a primeira oficina com a
comunidade, na Regional Santa Felicidade, em início da rodada de
10 oficinas que ocorreram nas nove administrações regionais e na
região do bairro Tatuquara. As oficinas contaram com cerca de 800
participações e foram realizadas com três objetivos prioritários:
capacitar a população para participar da revisão do Plano Diretor;
identificar a percepção atual da comunidade sobre a cidade e sua
Regional; e detectar a visão da comunidade a respeito da cidade e
da Regional que deseja.

Imagem da oficina realizada na Regional Boqueirão no dia 18 de Março de 2014
Fonte: IPPUC - Setor de Monitoração

O momento de 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, das etapas envolvidas durante a elaboração do Plano Diretor e da forma de participação da sociedade em cada etapa. 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.

Imagem da oficina realizada na Regional Cajuru no dia 24 de Março de 2014
Fonte: IPPUC - Setor de Monitoração

Imagem da oficina realizada na Regional Portão no dia 25 de Março de 2014
Fonte: IPPUC - Setor de Monitoração
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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
formulação de propostas. Finalizada as atividades, o produto resultante foi sistematizado e serviu como insumo para a elaboração
de um diagnóstico perceptivo sobre o território das Regionais de
Curitiba. O presente volume trata da síntese do material produzido,
dividido nas quatro dimensões abordadas: Desenvolvimento Socioeconômico, Patrimônio Ambiental, Mobilidade e Transporte e Estruturação Urbana e Habitação.

Desenvolvimento Socioeconômico
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Através da análise dos aspectos socioeconômicos levantados, é possível concluir
que uma percepção bastante recorrente sobre o município de Curitiba e sobre cada
regional em separado é quanto à existência de grandes contrastes. Essa apreensão
está relacionada principalmente à coexistência de áreas mais bem providas de infraestrutura, equipamentos, serviços e comércios e de locais onde residem famílias
em condição de vulnerabilidade social e carentes de serviços básicos, como moradia, saúde e educação. Ainda que essa característica possa ser aplicada a todo o
território municipal, em algumas áreas há uma maior visibilidade, como na Regional
Santa Felicidade, onde há a convivência de condomínios de luxo e ocupações irregulares, ou nos bairros Parolin e Santa Quitéria, onde podem ser encontradas, em
uma mesma rua, condições totalmente contrastantes.
Um aspecto que contribui para que essas diferenças socioeconômicas sejam reforçadas é a localização das áreas mais carentes em locais de difícil locomoção ou
limitados por barreiras físicas, o que dificulta o acesso da população ao mercado
de trabalho e a serviços e equipamentos disponibilizados em outras localidades. Alguns exemplos retratam bem esse cenário, como a situação vivenciada pela região
abaixo do Contorno Leste (Regional Bairro Novo) e pela área compreendida entre a
ferrovia e os rios Iguaçu e Atuba (Regional Cajuru).
Mesmo a Regional Matriz, caracterizada pelo alto poder econômico e pela oferta
de empregos e de estabelecimentos comerciais e de serviços, foi identificada como
uma região de contrastes. Essa percepção é fruto da existência de uma série de
problemas sociais, como moradores de rua, usuários de entorpecentes e pessoas
suscetíveis à prostituição. Conforme levantado, esse quadro está relacionado a uma
série de fatores, como a oferta de serviços e a consequente atração de imigrantes
que não têm onde se abrigar e o esvaziamento das ruas no período não comercial,
decorrente da falta de incentivos para a fixação de moradias. As consequências são
diversas, como o aumento da população de rua, a proliferação de cortiços e mocós,
a degradação do espaço público, o uso de espaços subutilizados para atividades
ilícitas e o aumento da sensação de insegurança.
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Desenvolvimento Socioeconômico
A respeito das áreas identificadas pela carência de equipamentos e serviços públicos, foram
apontados dois agravantes: a coincidência dessas ocupações com áreas ambientalmente frágeis e a alta densidade populacional. A percepção é de que há uma concentração de famílias em áreas próximas aos córregos e rios e sem acesso à infraestrutura básica, ficando a
população suscetível a desastres ambientais e a condições insalubres. Outro sentimento é
de que essas áreas ou são caracterizadas por uma alta densidade populacional ou veem sofrendo pressão por ocupação. Conforme descrito, não somente as habitações informais, mas
também o mercado imobiliário e o próprio poder público têm investido na expansão urbana
em direção às áreas mais periféricas e carentes, sujeitando um número maior de famílias a
essas condições de moradia. A esse respeito, talvez o local mais emblemático seja a região
sul do município, composta pelos bairros Caximba, Campo de Santana, Tatuquara, Umbará e
Ganchinho.

Outra constatação é que não somente os bairros localizados ao sul do município foram identificados em função do aumento populacional. É possível observar que a proliferação de empreendimentos residenciais nas regionais Portão e Boa Vista tem transmitido à população a
sensação de uma explosão demográfica. Entretanto, a comunidade distinguiu a ocupação que
vem ocorrendo na região sul, em função da vinda de pessoas de diferentes origens e culturas.
A sensação é de que essa diversidade sociocultural tem impactado em alguns problemas,
como vandalismo e atos de violência, em virtude da falta de vínculos dessa população com a
cidade de Curitiba.
Conforme apontado, um fator que contribui para essa falta de identificação é a concentração
dos elementos de referência de Curitiba, propagados pelos meios de comunicação, na região
central e norte do município. Neste sentido, a principal queixa foi em relação aos equipamentos e eventos culturais e de lazer. Entretanto, no que diz respeito à cultura, a percepção pode
ser estendida para todas as regiões periféricas. Foi unânime a apreensão de que os bairros
estão desprovidos de investimentos públicos e privados na área da cultura, o que exige da
população o seu deslocamento sempre que deseja acessar o serviço.
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Com relação às outras formas de equipamentos, é possível verificar que a maior
carência da população é para aqueles relacionados às necessidades básicas, como
saúde e educação. Foram comuns os apontamentos que indicaram a necessidade
de mais unidades de saúde, principalmente para regiões com um grande número
de pessoas que dependem de serviços públicos e para áreas que sofrem influência
da região metropolitana, como a Regional Boa Vista. Também é possível verificar
a necessidade de centros de especialidades médicas nas regionais Boqueirão e
CIC, que minimizem a necessidade de deslocamentos da população. Já no que diz
respeito à educação, a necessidade por equipamentos está relacionada ao perfil da
população.
Neste sentido, locais identificados pelo grande número de jovens, como o Cajuru,
apontaram para a necessidade de mais escolas estaduais, enquanto áreas como
o CIC e o Tatuquara sinalizaram para a falta de Centros Municipais de Educação
Infantil (CMEIs). Também é importante mencionar a sugestão da população em ampliar a oferta de equipamentos integrais ou que ofereçam atividades no contraturno, como forma de retirar a criança e o jovem da rua e de promover atividades de
capacitação para o mercado de trabalho.
Além da diversidade sociocultural da população residente na Regional Pinheirinho
e da sinalização das regionais com grande número de crianças e jovens, outros
apontamentos ajudaram a traçar o perfil da população. A Regional Boa Vista, por
exemplo, foi caracterizada como populosa, tradicional e onde reside um número
considerável de idosos. Também as regionais Santa Felicidade, Matriz e Portão foram identificadas pela representatividade das faixas etárias mais elevadas. A respeito de Santa Felicidade, houve o retrato da população como religiosa, tradicional
e diversificada culturalmente. Entretanto, também foram listados alguns problemas
relacionados ao perfil demográfico, como a violência ao idoso e a recente falta de
acolhimento ao imigrante.
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Outra temática amplamente debatida pela comunidade foi a segurança. Ainda que
em diferentes níveis, todas as regionais relataram vivenciar problemas de violência,
uso e tráfico de entorpecentes e violação de direitos. É possível observar que é
unânime a relação dessas atividades à existência de espaços degradados ou subutilizados, principalmente espaços públicos, como praças. Outra relação passível de
ser efetuada é a concentração de diversas formas de violência nas áreas de maior
vulnerabilidade social, como em áreas de ocupação irregular. O problema parece
ser ainda mais crítico para bairros como Matriz, Cajuru, Uberaba, Tatuquara, Parolin
e CIC. Destaque para esse último, em virtude de testemunhos que dizem sonhar
com o dia em que será possível caminhar pela região sem a sensação de medo.
No que diz respeito às atividades econômicas, é possível verificar bastante diversidade
entre as diferentes porções do município. No caso da Regional Santa Felicidade, há uma
influência da colonização italiana, com o desenvolvimento de atividades como a gastronomia, o turismo e o artesanato. Também é destaque da região o comércio moveleiro. O bairro
CIC foi retratado em virtude da concentração de indústrias, com a consequente geração
de renda e emprego, embora a comunidade não veja investimentos sendo aplicados na
região nessa mesma proporção. Outra área onde é possível encontrar indústrias é na Zona
de Serviços do Boqueirão, bairro que também foi identificado em função do polo têxtil. Já
os bairros Umbará e Ganchinho foram vinculados à existência de olarias e de atividades de
extração de areia.
Conforme mencionado, a região central do município foi caracterizada em virtude da grande concentração de estabelecimentos comerciais e de serviços diversos, o que justifica a
oferta de empregos. Entretanto, também é possível observar algumas centralidades nos
bairros, determinadas principalmente por eixos comerciais de destaque. A exceção fica por
conta das áreas vulneráveis, mencionadas anteriormente, com destaque para as regionais
Pinheirinho, CIC e Bairro Novo. Com base nesse levantamento, o entendimento da comunidade é de que devem ser criadas novas centralidades e fortalecidas as já existentes, como
forma de ampliar a independência dos bairros em relação à região central.
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Além das atividades existentes, a comunidade identificou potenciais de desenvolvimento econômico. Algumas áreas da Regional Bairro Novo, por exemplo, foram retratadas em virtude
da paisagem rural, apontada como um potencial para o desenvolvimento turístico. Outros
potenciais elencados foram o aprimoramento do comércio têxtil do Boqueirão e a melhoria da
infraestrutura do Parque Iguaçu para a atração turística.
Já a comunidade de Santa Felicidade, ainda que reconheça as atividades relacionadas à gastronomia e ao turismo, acredita haver um potencial ainda não explorado, que poderia ser
desenvolvido através de estratégias que permitam que o turista que busca a gastronomia
permaneça mais tempo no bairro.
Por fim, vale lembrar que foram comuns as associações entre os aspectos socioeconômicos e a interface com os municípios da Região
Metropolitana, principalmente no que diz respeito à conurbação e à
interdependência entre municípios. A comunidade relata que, em virtude da conurbação existente em alguns pontos, é difícil sinalizar onde
termina um município e inicia outro, sendo a divisão territorial algo
meramente legal. Outra percepção é de que diariamente há um grande fluxo de pessoas deslocando-se entre esses municípios, motivadas
pelos mais diversos motivos, como trabalho, estudo e acesso a equipamentos e serviços. Entretanto, cabe mencionar que esse fluxo ocorre em ambos os sentidos, sendo alguns municípios identificados como
mais atrativos, como Curitiba, Araucária e São José dos Pinhais.
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Patrimônio Ambiental

Sobre os aspectos relacionados ao meio ambiente em Curitiba, o principal destaque efetuado pela população foi a respeito das áreas verdes. Nesse sentido,
é possível verificar a demarcação de todo um território, quando evidenciada a
quantidade significativa de equipamentos ou de remanescentes vegetais, ou a
demarcação de pontos específicos, quando destacada a infraestrutura de um
equipamento e a sua apropriação pela comunidade.
A facilidade de acesso a espaços relacionados ao lazer e à preservação ambiental é uma percepção característica da região conformada pelas regionais
Boa Vista, Santa Felicidade e Matriz, que atribuem a esses locais mais uma
função: atração turística. No que diz respeito aos remanescentes vegetais, é
possível constatar a qualificação destes como reservas ambientais, entretanto, teme-se pelo futuro desses espaços, visto que eles configuram alternativas
para a expansão urbana e sofrem pressão por ocupação. A esse respeito foram demarcadas as áreas próximas às divisas do município. Destaque para
aquelas localizadas ao sul, em função de manterem algumas características
da antiga região rural de Curitiba, sendo percebidas pela comunidade como
um potencial para o desenvolvimento turístico.
Com relação aos equipamentos destacados pontualmente, é possível concluir
que a percepção da comunidade está relacionada à infraestrutura proporcionada por esses espaços, que incentiva a apropriação por parte da população.
Nesse sentido, alguns equipamentos foram recorrentemente mencionados,
como a Praça Abílio de Abreu, a Praça dos Menonitas, a Praça Oswaldo Cruz e
os eixos de lazer das avenidas Pres. Wenceslau Braz e Pres. Arthur Bernardes.
Em comum, esses espaços possuem infraestrutura para a prática esportiva,
uma característica exaltada pela comunidade, que vê esses espaços não somente como reservas ambientais, mas também relacionados à qualidade de
vida da população e à função social de retirar o jovem da rua.
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Entretanto, é possível verificar que a visão positiva a respeito das áreas verdes não se aplica
a todo o território municipal. Em contraponto ao que ocorre nas localidades acima citadas,
algumas regiões foram retratadas em função da alta densidade urbana, do alto índice de impermeabilização do solo e da carência por áreas verdes. É o caso dos bairros Cajuru, Uberaba,
Sítio Cercado, Capão Raso e Pinheirinho. Outra constatação é de que alguns equipamentos
não são apropriados em sua totalidade, em virtude de motivos diversos como insegurança,
infraestrutura precária, falta de manutenção, qualidade da água e dificuldade de acesso. Por
fim, é possível concluir que até a arborização viária destacada em algumas localidades é alvo
de críticas, em virtude da escolha inadequada de algumas espécies e da falta de manutenção,
que comprometem a acessibilidade das calçadas e a segurança do pedestre.
Se as áreas verdes foram o aspecto mais exaltado pela população, os maiores
alvos de crítica foram os recursos hídricos. Foi unânime a percepção quanto à
poluição das águas correntes nos rios e córregos do município. Talvez os relatos
mais amenos tenham partido da comunidade residente na Regional Boa Vista,
que reconhece iniciativas que visam à preservação dos cursos d’água, como
a criação do Parque das Nascentes. Entretanto, mesmo localidades como a
Regional Matriz, que possui uma extensão significativa de canalizações fechadas, foram diagnosticadas em virtude da poluição dos recursos hídricos.
Como possíveis fontes poluidoras, foram relacionadas as ocupações sem infraestrutura de saneamento básico, a falta de conscientização da população
que lança resíduos sólidos sobre locais impróprios, as indústrias que despejam dejetos sem o devido tratamento e a própria Companhia de Saneamento
do Paraná (SANEPAR). Destaque para as duas últimas: a primeira em razão da
composição dos resíduos, com grande possibilidade de serem tóxicos, e a última em função de corresponder a uma prestadora de serviços contratada pelo
município. Essa percepção é dada principalmente em virtude do mau cheiro
no entorno das estações de tratamento e do estado de poluição dos recursos
hídricos, que transmitem a sensação de que a prestadora não efetua o tratamento completo do esgoto.
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Outro impacto ambiental relacionado aos recursos hídricos é a ocorrência de inundações. Praticamente todas as regionais do município relataram vivenciar problemas
constantes a esse respeito. Em geral, é possível observar que a ocorrência é mais
enfática nas margens de rios e córregos ocupadas por edificações. Entretanto, essa
não foi a única causa listada, mas também o percentual de impermeabilização do
solo e a insuficiência da rede de drenagem foram relacionados como agravantes a
esse problema. Ainda que a iniciativa da criação de parques com o objetivo de amenizar os impactos da chuva tenha sido ressaltada pela comunidade, a percepção é
de que a rede de drenagem encontra-se subdimensionada, carece de manutenção
e de que são necessárias medidas mais incisivas para a contenção das águas.
No que diz respeito aos resíduos sólidos, é possível elencar percepções negativas e positivas. A
limpeza pública foi destacada em muitas regionais, bem como o sistema de coleta seletiva e o
programa “Câmbio Verde”, que consiste na troca do lixo reciclável por hortigranjeiros. No entanto,
foi comum a demarcação de áreas que sofrem o despejo de resíduos de forma inapropriada, como
terrenos baldios. A esse respeito, a comunidade entende que o problema está muito mais relacionado à falta de conscientização por parte da população do que à ineficiência da limpeza pública.
Destaque para a Regional Bairro Novo, onde o problema transcende o descarte de lixo domiciliar,
abrangendo também o depósito irregular de resíduos da construção civil.
Outras fontes poluidoras do meio ambiente também foram relacionadas, como os gases exalados
por veículos motorizados e por atividades industriais. A percepção é de que houve um aumento
significativo no número de automóveis circulando e nas extensões de vias congestionadas, impactando diretamente sobre a emissão de gases tóxicos e a qualidade do ar. No caso das indústrias,
houve o seu reconhecimento como geradoras de renda e emprego, entretanto, a percepção é de
que o desenvolvimento econômico é feito a custas de alguns impactos ambientais, como a poluição
hídrica e do ar. A esse respeito, foram demarcados o município de Araucária e as regionais CIC e
Boqueirão – em virtude da concentração industrial – e as regionais Pinheirinho e Bairro Novo – em
razão da presença de olarias e de atividades de extração de areia. Entretanto, acidentes recentes
alertaram a comunidade para o fato de que os impactos ocasionados por essas atividades transcendem os limites físicos de sua região geográfica.
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Patrimônio Ambiental
Com relação à paisagem urbana, há a distinção da região central do município,
como um local detentor de uma paisagem única, conformada pela mescla entre
edifícios históricos – destacados em virtude de seu patrimônio cultural – e grandes
arranha-céus. Apesar desse reconhecimento, a população entende que faltam medidas efetivas para que o patrimônio arquitetônico seja preservado, resultando em
áreas degradadas, que acabam sendo utilizadas para atividades ilícitas e geram a
sensação de insegurança ao transeunte.
Além da região central, outras porções do município que receberam recentemente
novos empreendimentos foram destacadas positivamente, em razão do processo
de urbanização do entorno e do padrão construtivo das edificações. No entanto, a
paisagem urbana também recebeu avaliações negativas, principalmente quando
analisadas áreas alvo de vandalismo, sobrecarregadas de informações publicitárias ou imediações de traçados ferroviários, em trechos que não contam com tratamento paisagístico. A respeito das áreas identificadas pelo excesso de anúncios
publicitários, é possível verificar uma coincidência de grande parte com os eixos
comerciais de destaque, principalmente quando estes estão localizados fora da
Regional Matriz. A percepção é de que o pedestre que percorre estas vias está suscetível a uma demasia de informações visuais e sonoras.

Por fim, é possível listar mais um aspecto que gera angústia na comunidade: o abandono de
animais domésticos na rua. Esse foi um levantamento praticamente unanime para os bairros
mais periféricos, onde a percepção é de que a existência de espaços subutilizados, como
terrenos baldios, contribui o despejo desses animais. O entendimento é que essa prática fere
o direito dos animais e impacta de forma negativa sobre as condições de salubridade da população.
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Mobilidade e Transporte
Quando analisados os aspectos de mobilidade urbana em Curitiba, é possível
observar a sua relação com diversos outros fatores, como a existência de barreiras físicas, o perfil demográfico de algumas regiões, os impactos advindos
do aumento populacional, a influência da região metropolitana, os impactos
da concentração de estabelecimentos econômicos em algumas áreas e o modelo de transporte público adotado pelo município.
A respeito das barreiras físicas, é possível observar que à exceção da Regional
Matriz todas as demais sinalizaram grandes estruturas urbanas ou recursos
naturais como obstáculos ao deslocamento. O diagnóstico é de que são poucas as vias de acesso e/ou transpasse dessas barreiras e, por essa razão, o
fluxo de veículos é direcionado para vias já sobrecarregadas, sendo uma das
causas da pouca fluidez no trânsito. É possível verificar que quando essas estruturas ou recursos naturais coincidem com os limites da regional, a queixa é
quanto ao acesso e integração com as porções vizinhas. Entretanto, em outros
casos as barreiras cruzam a regional, representando um empecilho aos deslocamentos em seu interior.

Ainda que a existência de barreiras possa ser aplicada a praticamente todo o
território municipal, alguns casos receberam destaque, como a Linha Férrea, o
Contorno Leste e a Linha Verde. Para a Linha Férrea, o entendimento é de que
a estrutura não deveria cruzar áreas tão urbanizadas, em virtude de configurar
uma fonte de poluição visual e sonora e da insegurança por ela proporcionada, principalmente aos pedestres. Quanto ao Contorno Leste, o destaque foi
efetuado em razão de essa barreira configurar uma divisa entre regiões muito
contrastantes, representando mais um empecilho para a população que reside ao sul – área mais carente – acessar os serviços e equipamentos ofertados
ao norte. Já a Linha Verde, além de representar uma situação semelhante à
oferecida pelo Contorno Leste, foi demarcada em função da preferência dada
aos automóveis nos cruzamentos em desnível pré-existentes, havendo pouca
infraestrutura para o pedestre e o ciclista.
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Além das barreiras físicas, outros fatores foram relacionados como complicadores para o
acesso a determinadas regiões. A porção ao sul do Contorno Leste, por exemplo, foi caracterizada em virtude do pouco atendimento pelo sistema de transporte coletivo e do sistema viário
tipicamente rural, com vias estreitas, pavimentadas em saibro e sem calçadas. Já as regionais
Pinheirinho e Santa Felicidade, ainda que por motivos bastante distintos, compartilham da carência de vias que as integrem a outras localidades. Conforme levantado, são poucas as vias
de acesso e as que o fazem acabam por configurar “gargalos” ao sistema viário, impactando
em um tráfego sobrecarregado e em constantes congestionamentos.
Entretanto, não somente a comunidade residente na Regional Bairro Novo trouxe queixas a
respeito da pavimentação. Com exceção da Regional Matriz, todas as demais foram identificadas em virtude da pavimentação precária e da falta de manutenção. Outra observação é
que a insatisfação quanto à infraestrutura viária não se restringe ao pavimento das ruas, mas
também a pouca oferta de ciclovias e à ausência de calçadas ou da padronização destas. A
percepção é de que a falta de acessibilidade ao pedestre e de condições adequadas ao deslocamento do ciclista acaba resultando no compartilhamento de uma mesma infraestrutura
por diferentes modais. Isso significa que ciclistas, motoristas e pedestres dividem o mesmo
espaço e ficam sujeitos a um trânsito inseguro. Esse problema é ainda mais agravado quando analisadas áreas de ocupação irregular, em virtude da largura estreita das vias, ou onde
reside uma quantidade significativa de idosos, como as regionais Matriz, Portão, Boa Vista e
Santa Felicidade.
Outros aspectos que foram relacionados à dificuldade de mobilidade são o aumento populacional de algumas regiões, os impactos advindos da integração metropolitana e os efeitos
da concentração de estabelecimentos econômicos. Com relação ao aumento populacional, a
comunidade reconhece que a proliferação de novos empreendimentos residenciais, e o respectivo aumento da frota de veículos, tem impactado de forma considerável sobre a fluidez no
trânsito. Esse quadro fica ainda mais caótico quando verificado que algumas das áreas que
veem sofrendo aumento populacional coincidem com aquelas identificadas pela carência de
infraestrutura, equipamentos e serviços.
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Quanto à influência metropolitana, a sensação é de que diariamente há um grande fluxo
de pessoas entre municípios, motivadas pelos mais diversos motivos, sobrecarregando
as vias de integração intermunicipal. Já no que diz respeito aos estabelecimentos econômicos, é possível observar uma relação muito íntima entre a concentração destes e os
impactos na fluidez no trânsito. A esse respeito, um apontamento recorrente foi quanto
à logística envolvida no deslocamento de cargas. Tanto no caso de locais com forte presença industrial, como em áreas de concentração comercial, houve a identificação de
um grande fluxo de veículos de carga, que disputam o espaço com o automóvel e o transporte coletivo. Por esse motivo, a comunidade identifica como urgente a necessidade de
uma logística eficiente que organize o tráfego dos veículos pesados no município.
Outra constatação a respeito da concentração de bens e serviços em uma determinada
localidade, é que a atratividade de uma grande parcela da população gera a sobrecarga e a saturação do sistema viário. Por outro lado, também há uma avaliação negativa
sobre as áreas carentes de estabelecimentos comerciais e de serviço, em virtude da
necessidade de deslocamentos diários. Com base nesse diagnóstico, as propostas elaboradas convergiram para a ampliação da oferta de serviços e para o desenvolvimento
econômico dos bairros mais periféricos, como forma de criar certa autonomia e reduzir a
dependência de deslocamento para outras localidades.
No que diz respeito ao transporte público, há uma avaliação positiva sobre o modelo
adotado pelo município, em virtude da integração físico-tarifária e do destino de pista
exclusiva ao ônibus nos principais eixos de deslocamento. Entretanto, é possível verificar
que essa percepção não se estende a todo o território municipal, sendo várias regiões
demarcadas em função do baixo atendimento ou da falta de integração. Esse sentimento
está relacionado principalmente ao atendimento de algumas áreas exclusivamente através de linhas alimentadoras, que implicam que o usuário acesse o terminal mais próximo
para depois fazer a integração. Por esse motivo, muitos terminais foram identificados
como sobrecarregados, sendo comum visualizar ônibus superlotados e grandes filas nos
pontos de embarque e desembarque.

19

DIAGNÓSTICO COMUNITÁRIO

Mobilidade e Transporte

Em virtude desse diagnóstico, a comunidade identificou como necessária a criação de
novos terminais de ônibus e a disposição de outras linhas de transporte que atendam
essas regiões. Como áreas que poderiam receber um novo terminal, bem como serem
consagradas com outras linhas, foram citados os bairros Uberaba, Pilarzinho e a porção
sul das regionais Bairro Novo, Pinheirinho e CIC. Também é entendimento da comunidade que deva ser dada mais prioridade ao transporte coletivo, com o destino de pistas
exclusivas também a outras linhas de ônibus, e a adoção de soluções tecnológicas, como
o uso do semáforo inteligente e da integração temporária.
Por fim, a comunidade concluiu que além da necessidade de desenvolvimento econômico
de determinadas regiões, visando minimizar a dependência de deslocamentos, também
é preciso melhorar a locomoção entre os bairros. A sensação é de que o próprio sistema
de transporte direciona o fluxo de pessoas para a região central, sendo muitas vezes
privilegiado o deslocamento para o Centro em razão do acesso a bairros vizinhos. Outra
conclusão é que existem regiões de Curitiba condicionadas ao uso do automóvel, sendo
o trânsito um local inseguro para os ciclistas e pedestres. Esse sentimento fica ainda
mais evidente quando analisadas as propostas elaboradas pela comunidade, segundo
as quais se deve investir mais no transporte coletivo e em infraestruturas acessíveis para
o deslocamento do pedestre.
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Estruturação Urbana e Habitação

A análise dos trabalhos produzidos permite concluir que foram vários os aspectos considerados no momento de retratar a estrutura urbana de Curitiba, como as diversidades
socioespaciais, as barreiras físicas, a predominância no uso do solo, as tendências de
expansão do município, a paisagem urbana e a mobilidade.
Quando contrapostos os aspectos socioeconômicos à estruturação urbana, é possível
verificar uma íntima relação entre as condições socioeconômicas e a forma de ocupação
do solo. Em termos gerais, as áreas consideradas centralidades, em virtude da concentração de estabelecimentos comerciais e da oferta de serviços e equipamentos públicos,
foram também retratadas em virtude do tecido urbano consolidado, da disponibilidade
de infraestrutura, do padrão construtivo das edificações e da sua paisagem. Por outro
lado, as áreas consideradas mais carentes, foram caracterizadas como áreas com grande densidade residencial e demográfica, com baixo índice de permeabilidade do solo,
sujeitas a uma infraestrutura precária e carentes dos serviços públicos ofertados pelo
município.
Conforme levantado, a situação vivenciada pelas áreas mais carentes fica ainda mais
complexa quando é fruto de uma ocupação irregular. Nesse caso, além das características acima citadas, é comum a ocupação de áreas de risco, desprovidas de infraestrutura – principalmente saneamento básico – e caracterizadas por um padrão de
ocupação inadequado, representado através de um tecido urbano orgânico e por vias
de larguras reduzidas. Entretanto, nem todas as ocupações irregulares do município
foram retratadas da mesma forma.
Em geral, é possível verificar que em áreas de urbanização já consolidada e onde não
há significativos espaços livres para a expansão urbana, a ocupação irregular ocorre
de forma linear, sobre a margem de cursos d’água, no entorno de antigos traçados
ferroviários ou ao longo das divisas municipais. Enquanto para os casos onde ainda
há reserva de área para a expansão urbana, essas ocupações ocorrem de forma mais
dispersa, como é possível verificar na porção sul das regionais Bairro Novo e Pinheirinho. No entanto, outros dois padrões de ocupação irregular foram retratados e são
característicos das regionais CIC e Santa Felicidade.
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No caso da Regional Santa Felicidade, é possível verificar que a forma de ocupação irregular do território sofreu influências da colonização italiana. Conforme descrito, a cultura
dos imigrantes induziu a ocupação do lote com várias habitações, destinada aos membros da família. Entretanto, quando os imóveis eram repassados a terceiros, não havia
uma distinção formal entre as propriedades, o que induziu a ocupação informal do solo.
Como resultado, as ocupações irregulares dessa Regional são numerosas, porém de menores dimensões e mais distribuídas pelo território, quando comparadas às ocupações
de outras regiões de Curitiba.
Com relação à Regional CIC, é possível verificar que as ocupações irregulares são um problema histórico, relacionado à instalação de indústrias, e que perdura até o momento.
Desta forma, a ocupação urbana da Regional foi retratada pela alternância entre barracões industriais, ocupações irregulares e conjuntos habitacionais, muitos dos quais do
tipo popular. Por esse motivo, a malha urbana foi retratada como fragmentada, visto que
cada um desses tipos de ocupação apresentam características peculiares, e as ocupações irregulares foram caracterizadas como numerosas e dispersas.
Outra constatação a respeito da estruturação urbana diz respeito aos efeitos gerados pela
existência de barreiras físicas. Conforme observado, algumas barreiras físicas não impactam
exclusivamente na mobilidade, mas também na interrupção do tecido urbano, resultando em
estruturas urbanas diferenciadas para cada lado. Nesse caso, talvez os exemplos mais emblemáticos sejam os determinados pelo Contorno Leste (Regional Bairro Novo) e pela Linha
Férrea (Regional Cajuru). Destaque para o primeiro caso, em que a porção sul foi retratada
em função de configurar a antiga área rural do município. A percepção é de que essa região,
bem como a porção sul da Regional Pinheirinho, vem sofrendo pressão por ocupação, com
um aumento populacional no período recente, entretanto sem alterações significativas na
infraestrutura.

23

DIAGNÓSTICO COMUNITÁRIO

Estruturação Urbana e Habitação

Entretanto, é possível observar que algumas barreiras também são percebidas pela
comunidade como elementos de referência, principalmente nos casos em que coincidem com os limites físicos do território. Como forma de ilustrar o que precede, basta
olhar algumas representações das regionais, que foram construídas a partir de elementos como grandes estruturas urbanas e recursos hídricos. A Regional Boqueirão,
por exemplo, foi descrita como a porção territorial contida entre a Linha Verde, o Canal
Belém, o Ribeirão dos Padilha e o Rio Iguaçu.
No que diz respeito ao uso do solo, ainda que todas as regionais tenham destacado
algumas vias em virtude da concentração de estabelecimentos comerciais e de serviços, é possível verificar que grande parte do território foi identificada como predominantemente residencial. Entretanto, algumas porções do município são destacadas
pela representatividade dos estabelecimentos econômicos: industriais, comerciais ou
de serviços.
Conforme já mencionado, a ocupação urbana da Regional CIC é caracterizada pela forte
presença industrial. Por essa razão, foram recorrentes os apontamentos que indicaram
para a alta geração de renda e emprego. Também a Zona de Serviços da Regional Boqueirão foi descrita em função da concentração de barracões industriais, bem como
houve o destaque do entorno da Rua Blei Zorning, em função do comércio especializado
(polo têxtil). Já as porções sul das regionais Pinheirinho e Bairro Novo foram identificadas
não somente em função das características rurais de ocupação, mas também pela existência de olarias e atividades de extração de areia.
Com relação às atividades comerciais e de serviços, é possível verificar que os eixos demarcados na Regional Portão possuem maior representatividade quando comparados
aos eixos de outras localidades periféricas. Por esse motivo, essa Regional ficou atrás
apenas da Matriz, quando elencados a possibilidade de oferta de comércio e serviços
para outras localidades do município. Posição essa bastante significativa, se considerada a percepção de que a Regional Matriz possui uma estrutura urbana bastante diferenciada em relação às outras regionais, em virtude da concentração de bens e serviços.
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Conforme levantado, o centro do município pode ser caraterizado pela convergência de destinos de pessoas atraídas pelas mais diversas razões, o que imprime certa dinâmica e diversidade a essa região. Outra regional destacada em virtude das atividades comerciais é Santa
Felicidade. A avaliação é de que essa região do município, além de atrair clientes do comércio
moveleiro, é destaque pela oferta da culinária típica italiana, do artesanato e da atração turística.
No entanto, a comunidade relatou também alguns conflitos no uso do solo, como os vivenciados na antiga região rural do município e na Zona de Serviços da Regional Boqueirão. No
primeiro caso, a percepção é de que a alteração na legislação, adicionando a região ao perímetro urbano municipal, tem gerado conflitos com os proprietários antigos, que desejam que
a região permaneça ocupada por propriedades rurais, mantendo a paisagem previamente estabelecida. Outra questão é que essa área continua a receber empreendimentos residenciais,
enquanto que as maiores carências são por atividades comerciais e de serviços. Já no caso
da Regional Boqueirão, a situação é caracterizada pela existência de uma série de habitações
irregulares no perímetro da Zona de Serviços, para a qual é permitida apenas uma moradia
para terrenos de grandes dimensões. O entendimento nesse caso é de que é necessária uma
revisão do zoneamento, na perspectiva da criação de uma zona mista, em virtude da necessidade de atender os funcionários das empresas com moradias próximas ao local de trabalho.
Além dos usos predominantes e dos conflitos existentes, a comunidade também relatou alguns reflexos da forma de ocupação na paisagem urbana. A esse respeito, a Regional Matriz
recebeu atenção especial, em virtude das diversidades encontradas nos tipos de ocupação
e nos padrões de edificação, englobando desde edifícios tombados pelo patrimônio histórico
até enormes arranha-céus. Entretanto, o diagnóstico é de que ainda são poucos os edifícios
tombados e de que há uma necessidade em aumentar os incentivos à preservação. Já com
relação aos edifícios de grande altura, o entendimento é de que deveria haver normas que
proporcionassem uma maior diversidade ao volume dos edifícios, como o escalonamento das
fachadas.
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Conforme já mencionado, há uma apreensão negativa quando à transformação da paisagem na região sul do município. A percepção é de que não somente as habitações informais, mas também o mercado imobiliário e o próprio
poder público têm investido na expansão urbana nessa direção. Desta maneira, a paisagem urbana que era caracterizada por propriedades rurais e remanescentes vegetais, vem sendo ocupada por empreendimentos residenciais
tidos como “isolados”, compostos por edifícios de médio porte. O resultado é
uma malha urbana fragmentada, que transmite a sensação de uma ocupação
urbana que não foi fruto de planejamento.
Entretanto, outras áreas que vem recebendo novos empreendimentos, como
a Regional Portão, qualificou positivamente a paisagem urbana, em virtude
do padrão dos edifícios. Já o entendimento a respeito da Regional Boa Vista,
que vivencia tanto a expansão urbana nos eixos de adensamento, como de
forma dispersa sobre espaços livres, é de que ainda há um potencial inexplorado para o adensamento populacional em áreas já providas de infraestrutura.
Esse discurso é similar ao pregado pela comunidade da Regional Matriz, que
desaprova a supervalorização dos imóveis e a falta de incentivos para a fixação de moradias, em virtude de impactos na subutilização dos imóveis ou na
sua ocupação irregular (cortiços e mocós). Conforme levantado, esse quadro
contribui para o processo de degradação da região central, impactando na
sensação de insegurança ao transeunte.
Outra percepção negativa a respeito da paisagem urbana diz respeito à forma de ocupação imposta por condomínios residenciais e por
barracões industriais. Ainda que apresentem características bastante diferenciadas, ambas as formas de ocupação foram caracterizadas
pelo fechamento de grandes terrenos com fachadas “cegas”, sem relação com a rua, e pelo baixo fluxo de pedestres no entorno. Por esse
motivo, a paisagem foi identificada como monótona e o deslocamento a pé como inseguro.
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Referente à mobilidade, há uma apreensão positiva a respeito do sistema integrado
de transporte coletivo e do destino de pista exclusiva ao ônibus nos principais eixos
de deslocamento. Entretanto, foram demarcadas várias porções do município que
são pouco atendidas pelo sistema e/ou que necessitam de uma maior integração.
Outra percepção, mas que diz respeito a praticamente todo o território municipal, é
quanto à precariedade da infraestrutura viária, seja no que diz respeito à pavimentação, às condições do passeio ou à falta de infraestrutura para o ciclista. A avaliação é de que esses aspectos condicionam algumas áreas ao uso do automóvel,
sendo o trânsito um local inseguro para os ciclistas e pedestres.
Com base na análise dos aspectos referentes à mobilidade, o entendimento é de que é
necessário um maior investimento em outros modais de transporte, que dinamizem as
alternativas de locomoção. Outra sugestão foi no sentido da criação de novas centralidades e no fortalecimento das já existentes, como forma de reduzir a dependência de
deslocamentos à região central. Complementar a essa proposta, a comunidade também
identificou a necessidade de uma maior integração entre os bairros, que permitam que a
população acesse os serviços ofertados regionalmente.
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MANDIRITUBA
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Produto resultante de um exercício de abstração, através do qual os
participantes deveriam imaginar duas cidades distintas: uma formada
pelo território que a regional ocupa hoje e outra formada por Curitiba
sem a área ocupada pela regional. Cada equipe deveria relacionar três
itens que a cidade formada pela regional poderia oferecer à cidade de
Curitiba e três itens que Curitiba poderia oferecer a cidade formada
pela regional.
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DIAGNÓSTICO COMUNITÁRIO
Produto resultante de um exercício de abstração, através do qual os participantes deveriam imaginar duas cidades distintas: uma formada pelo território
que a regional ocupa hoje e outra formada por Curitiba sem a área ocupada
pela regional. Cada equipe deveria relacionar três itens que a cidade formada
pela regional poderia oferecer à cidade de Curitiba e três itens que Curitiba
poderia oferecer a cidade formada pela regional.
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