Editorial

Curitiba iniciou a sua caminhada em direção ao
desenvolvimento sustentável em meados dos anos 60,
quando a cidade abrigava em torno de 600 mil
habitantes. Muitos eram os desafios para uma cidade que
crescia a uma taxa de 6% ao ano e que dispunha de
poucos recursos para gerenciar tal crescimento. Fez-se
necessário repensar com ousadia e criatividade os padrões
de desenvolvimento atuantes, sem perder de vista o
essencial: o ser humano como medida e foco de todas as
ações públicas. Mais do que ações isoladas, iniciou-se um
processo fortemente ancorado na noção da preservação
dos patrimônios cultural, histórico e ambiental.
Desde a sua criação em 1965, o Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – o IPPUC –
tem sido uma peça fundamental em todo esse processo.
Ao coordenar e promover transformações, o IPPUC tem
se reciclado diariamente para estar à frente das tendências,
visualizando novos destinos afinados com o seu tempo.
Ao lançarmos a nova revista Espaço Urbano,
buscamos refletir e celebrar o atual cenário do
planejamento urbano que procura assentar-se em fortes
parcerias dos setores públicos e privados em sintonia com
a comunidade. Por essa razão, optamos por uma
linguagem acessível ao maior número de pessoas e não
apenas a técnicos da área de planejamento. Para isso,
selecionamos assuntos diversificados e atuais envolvendo
setores diversos da sociedade e os apresentamos de modo
a torná-los interessantes e de fácil compreensão.
O nosso esforço para manter uma vida digna para
todos os cidadãos de Curitiba ganha assim mais uma
aliada: a informação compartilhada. Sabemos que os
nossos desafios jamais se esgotam e que não se limitam às
fronteiras da nossa cidade. Por isso pesquisamos e
analisamos informações que permitem mapear nossas
condições atuais e prepararmos o terreno para o
desenvolvimento do futuro.
Mas o futuro não nos pertence. Pertence sim às
novas gerações, e portanto, é através da informação que
plantamos a perenidade deste processo. Ao disponibilizar
os trabalhos desenvolvidos no IPPUC junto à Prefeitura
Municipal de Curitiba, a Revista Espaço Urbano espera
tornar-se um importante instrumento de educação
coletiva na área do planejamento urbano.
Esta nova publicação do IPPUC representa a nossa
contribuição para a sobrevivência de um ideal que é de
todos: planejar para preservar, idealizar para criar, sonhar
para fazer.
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T RANSPORTE & I NTEGRAÇÃO S OCIAL . P ILARES
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D ESENVOLVIMENTO S USTENTÁVEL .

Planejada a partir do cidadão, Curitiba colhe hoje os frutos de um projeto
urbano que teve suas raízes plantadas nos anos 60. Desde os idos de 65,
quando esta cidade me acolheu para o trabalho, o homem foi e continua a ser
a medida de todas as ações urbanas. Hoje, na condição de Prefeito de Curitiba
pela segunda gestão, tenho empenhado ações que atendam às necessidades dos
cidadãos, na busca constante da adequação do planejamento às demandas de
uma metrópole em formação.

T RANSPORTE P ÚBLICO .
V ETOR DE D ESENVOLVIMENTO

E DE

I NTEGRAÇÃO S OCIAL.

O transporte público foi e continua sendo o principal
indutor de crescimento em Curitiba. A partir de 1974 a cidade
inovou o conceito de transporte coletivo com a implantação de
um sistema de ônibus diferenciados e confortáveis, com portas
mais largas e piso rebaixado, especialmente projetados para
atender às novas necessidades dos cidadãos. Este sistema deu
origem em 1980 à Rede Integrada de Transporte (RIT), que
adotou a chamada “tarifa social”ou tarifa única e beneficiou as
populações mais carentes, moradoras da periferia urbana.

Este sistema inclui 2.218 ônibus,
entre biarticulados – que circulam em
canaletas
exclusivas;
ônibus
convencionais – que fazem a ligação
centro-bairro; ônibus interbairros – que
ligam os bairros sem passar pelo centro
e os ligeirinhos, que fazem a ligação direta
entre os terminais.

Caracterizada por sua implantação rápida, barata e
eficiente, a RIT transporta hoje – em média – 2,11 milhões de
passageiros por dia, integrando a Capital a 13 municípios da
Região Metropolitana.
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C OMPETIR.

O sistema de transporte é competitivo na medida em
que garante que o cidadão opte por ele e deixe seu carro em
casa. Curitiba tem essa vantagem porque investiu muito no
transporte coletivo e vamos continuar investindo. Nossa
prioridade não é o automóvel e sim o transporte coletivo. No
momento em que deixarmos de investir em transporte a cidade
se torna inviável.

Em Curitiba, os deslocamentos
são geralmente curtos. Há casos em que
se gasta uma hora nos trajetos urbanos,
mas com o benefício de poder pagar
apenas uma tarifa. Em grandes cidades
do Brasil, que não contam com
transporte integrado, um trabalhador leva
em média 4 horas no trajeto de ida e
volta entre casa e trabalho. Para quem
trabalha 8 horas por dia isso representa
um desconforto desnecessário. Não há
qualidade de vida em um processo como
esse.
Por isso, a idéia é criar condições
de habitação junto às indústrias – não
misturadas a elas e sim próximas – com
o planejamento adequado. É o que existe
na Cidade Industrial, com unidades
habitacionais localizadas perto das
indústrias.
Integrado ao uso do solo e ao
sistema viário, o transporte público faz
parte da vida e da paisagem do curitibano,
atendendo a necessidades que vão além
da ligação casa-trabalho-lazer. Aqui,
ônibus com vida útil vencida e que deixam
de fazer parte da frota passam a ser
importantes componentes de ação social:
são transformados em salas de aula,
mercados e feiras ambulantes que
atendem a áreas carentes de infraestrutura.

Ônibus “Ligeirinho”
em estação-tubo

Mas a competitividade demanda inovações constantes.
Por isso construímos as estações-tubo que permitem
acessibilidade mais rápida e eficiente. Atualmente estamos
implantando um sistema de cobrança tarifária denominado
smart-card que facilita o acesso do cidadão aos ônibus e elimina
a moeda corrente nos terminais, oferecendo mais segurança
aos usuários. O chamado cartãotransporte é o embrião de um
projeto maior que procura
integrar todos os serviços
municipais através de um
sistema inteligente e
de uso múltiplo.

a revista do IPPUC

Cartão SMART-CARD
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I NCLUSÃO S OCIAL , E MPREGO E R ENDA .
D ESAFIO DO D ESENVOLVIMENTO S USTENTÁVEL.

chamamos Modelo Curitiba de
Colaboração – as pessoas começam a
sair desta situação. E isso com a ajuda
da própria comunidade, procurando
meios de ter alguma fonte de renda –
direta ou indireta.
Indireta, na proporção em que o
poder público coloca à sua disposição
Unidade de Saúde, Creche e Escola –
equipamentos sociais pelos quais não
precisa pagar. Tudo isso não deixa de ser
um salário indireto. Mas igualmente
importante é a acessibilidade a estes
equipamentos. E é aí que a RIT, com sua
grande cobertura espacial e integração
tarifária, cumpre o seu principal papel
social.

Cada vez mais observamos que os desafios que virão
pela frente serão aqueles com os quais o mundo inteiro se
defronta: geração de renda e oferta de empregos. Esta é uma
das prioridades com as quais eu tenho trabalhado,
principalmente na questão das desigualdades sociais. Não há
como conviver, num mundo que pretenda ser igualitário e com
oportunidades para todos, com as grandes diferenças de renda
que encontramos no Brasil.
A permanência das desigualdades de infra-estrutura e
de equipamentos sociais acontece geralmente nas periferias,
justamente onde estão os bolsões de pobreza e as ocupações
irregulares. É para esta questão que estamos implantando o
Programa Nossa Vila de urbanização de áreas de risco,
priorizando a equação que alia as potencialidades de trabalho à
realidade local.

O segundo aspecto é na renda
direta: daí sim o cidadão vai desenvolver
uma atividade, seja ela reciclagem de lixo
ou o uso de conhecimentos e talentos
para a geração de renda. O poder
público, no caso, só tem uma
intervenção, no sentido de orientar as
pessoas a buscarem suas próprias
soluções e trabalhar para que elas se
concretizem. A cooperativa com foco em
ações locais é uma das formas que eu
entendo como uma perspectiva de futuro
para essas comunidades. Por isso
trabalhamos para criar condições
institucionais para que estas cooperativas
possam florescer.

Mas é necessário evoluir ainda mais na questão das
desigualdades sociais, na inserção das pessoas, portanto, no
processo econômico. Para firmar uma política de valorização
individual que vai se transformar, evidentemente, em uma causa
coletiva.
Constatamos que nas áreas mais carentes existe uma
ruptura em relação ao local de origem de seus habitantes,
geralmente constituídas por migrantes que empobreceram
dentro da cidade. Esta é uma condição extremamente crítica
do ponto de vista social. Muitos não têm empregos, fonte de
renda e, conseqüentemente, perderam sua auto-estima. Por
isso, é preciso resgatar esta condição.
Primeiro, conscientizando a própria comunidade local
em relação a seus problemas. No momento em que sentem-se
envolvidas no processo – e este é um dos méritos do que
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LINHÃO
OFÍCIOS
I NDUTOR

DO
E
DE

EMPREGO, LICEU DE
O TRANSPORTE COMO
E MPREGO E R ENDA .

Para viabilizar este complexo programa, cujo
investimento previsto é de R$ 100 milhões, a prefeitura buscou
parcerias com o BNDES e com outras instituições da área
econômica, além de órgãos de tecnologia, ensino e pesquisa.

Neste processo de integração de
ações, o transporte urbano é utilizado
mais uma vez em Curitiba como indutor
do crescimento desejado. O projeto
Linhão do Emprego – a maior
intervenção urbana da cidade nos últimos
anos – tem como objetivo não só a
geração de emprego e renda mas
também a estruturação de toda uma
região. Na região sul de Curitiba
verificou-se que na última década houve
um processo de ocupação extremamente
rápido: em 8 anos, praticamente se partiu
de zero para 50 mil habitantes, com a
predominância de moradias sobre a
função trabalho.
Um dos conceitos fundamentais
do planejamento de Curitiba é a sua
utilização como uma alavanca, dentro de
um processo de estruturação que
permita a integração orgânica das várias
funções urbanas. Não se pensa apenas
no transporte isolado, na favela isolada
e no uso do solo isolado.
Por isso o programa Linhão do
Emprego, implantado a partir de 1997,
procura responder de forma ativa e
multissetorial às características de
desemprego observadas na cidade.

Pólo Bairro Alto

Pólo Fazendinha
Pólo das Indústrias

Pólo
Capão da Imbuia
Pólo Uberaba

Pólo Pinheirinho

Pólo Boqueirão

Pólo Moradias da Ordem

Pólo Isaac
Ferreira da Cruz
Pólo Bairro Novo

O programa abrange uma área de 6.540 hectares,
caracterizada pela existência de bolsões de pobreza,
correspondente a 15% da área geográfica do município. Esta
área foi subdividida em 10 pólos de atuação dotados de
equipamentos e atividades próprias. Os pólos são interligados
por uma avenida com 34 quilômetros de extensão que
acompanha a linha de transmissão de energia da Companhia
Paranaense de Energia (COPEL), unindo 18 bairros onde vivem
aproximadamente 400 mil pessoas. Cada pólo de atuação é
indutor do desenvolvimento das economias comunitárias através
de micro e pequenas empresas, promovendo a integração da
produção, treinamento e comercialização dos produtos.
Um dos pontos mais importantes do projeto constitui
um binômio: o Barracão Empresarial, que funciona como
incubadora de micro e pequenas empresas e o Liceu de Ofícios,
capacitando as pessoas ao trabalho.

Curso de capacitação
profissional no Liceu de Ofícios

a revista do IPPUC

Barracão Empresarial
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I NTEGRAÇÃO M ETROPOLIT
ANA .
ETROPOLITANA
R UMO AO FUTURO.

Todo o processo de geração de emprego e renda se
concentrou sobre a pequena e a microempresa e não mais
atraindo grandes empresas – porque isso já tinha acontecido
na década de 70, com a criação da Companhia de
Desenvolvimento de Curitiba, na Cidade Industrial.

A integração da Região
Metropolitana com o conjunto da Capital
é fundamental para que ambas tenham
uma característica de qualidade de vida
adequada. Na medida em que hoje
muitas pessoas moram em Curitiba e
trabalham fora da cidade, é muito melhor
que elas morem junto aos locais de
trabalho. É justamente este o objetivo do
Plano de Desenvolvimento Integrado da
região, monitorado pela Coordenação da
Região Metropolitana de Curitiba
(Comec) em parceria com a Prefeitura.
A decisão pela industrialização
da Região Metropolitana, por exemplo,
partiu do princípio e da necessidade da
desconcentração econômica para
proporcionar condições sustentáveis
às cidades vizinhas. Assim, as
indústrias fortalecem os municípios
economicamente e desconcentram a
população que antes rumava para a
Capital. Cria-se aí uma equação que
tem como produto a qualidade de vida,
o emprego e a renda para a população
que vive na Região Metropolitana.

Vista aérea de um setor da
Cidade Industrial de Curitiba.

A expectativa do Linhão do Emprego é a criação de 30
mil postos de trabalho, diretos e indiretos. Nas incubadoras,
os empreendedores podem permanecer por 2 anos, renováveis
por mais 1 ano. Muitos deles já estão em outras áreas maiores,
ampliaram seus negócios e conseguiram sustentabilidade. É
uma forma que a gente encontrou de aumentar a vida útil das
micro e pequenas empresas.
O transporte público integra este processo com a linha
Circular-Sul, composta por ônibus biarticulados em pistas
exclusivas e terminais de transporte que oferecem excelentes
condições para a locomoção das pessoas. Neste eixo de 26
quilômetros, que interliga as regiões Sul e Leste da cidade – as
duas de maior adensamento populacional – 100 mil pessoas
são transportadas diariamente, integrando, através da RIT, a
área de abrangência do Linhão do Emprego às demais áreas
produtivas da cidade e sua região metropolitana.
Biarticulado em estaçãotubo na avenida do “Linhão”

Vista do interior
da “Jardineira” (Linha Turismo)
na Praça Tiradentes
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C APIT
AL S OCIAL .
APITAL
U M COMPROMISSO

Com a vinda de empresas
multinacionais para Curitiba, temos
observado que ainda há uma carência de
escritórios de grande porte. São
demandas que vão surgir na medida em
que a cidade começar a atrair
investimentos. E o espaço para isso já
está contemplado no planejamento, que
mantém o transporte como indutor do
crescimento e a população como
referência.
Neste contexto, o Projeto BRCIDADE prevê a integração
metropolitana através da readequação
urbana
em
um
trecho
de
aproximadamente 20 quilômetros da
BR-116 que liga Curitiba a São Paulo
(ao Norte) e Porto Alegre (ao Sul).
Liberado do tráfego pesado pelo
Contorno Viário Leste, estão previstos
para esse trecho projetos de
reurbanização, adequação do sistema
viário e paisagismo, já institucionalizados
através da Nova Lei de Zoneamento
e Uso do Solo de 2000.

DE TODOS .

Todas as ações de planejamento que têm o cidadão como
referência fazem de Curitiba a Capital Social do Brasil. Em
Curitiba, discutimos não só o orçamento mas o Plano de
Governo proposto para 4 anos. O que é planejado é levado à
apreciação popular nas administrações regionais da Prefeitura,
que atendem 75 bairros da cidade. Este planejamento pode ser
alterado a partir da identificação das necessidades da
comunidade. Planejam-se soluções locais para problemas locais.
Trabalhamos com uma rede social integrada à
comunidade em todas as áreas, do transporte público à geração
de renda, do meio-ambiente à educação. O objetivo é fazer
com que haja uma integração cada vez maior dos serviços
prestados pelo município. Na medida em que essa rede de
ação social se desenvolve plenamente e seu alcance privilegia
um número cada vez maior de pessoas, forma-se a cidade
social. Uma cidade que vive e trabalha em parceria com a sua
população.

Vista noturna
da BR-116 - Curitiba/PR

a revista do IPPUC

Um dos principais elementos
deste projeto de cunho metropolitano é
o Sistema de Transporte de Alta
Capacidade (STAC) que está sendo
estudado sob a coordenação do IPPUC
e que pretendemos implantar nos
próximos 2 anos.

7

Espaço Urbano

CENSO
2000

Lourival Peyerl

O Planejamento
Urbano à Luz do
Censo 2000
IPPUC & IBGE.
U MA P ARCERIA C RESCENTE .

O planejamento urbano e a gestão da cidade são
atividades que exigem um diagnóstico global da
realidade urbana, capaz de acompanhar e interpretar a
dinâmica da sua transformação. Na medida em que cada
vez mais dados e informações estão à disposição do
planejador urbano, aumentam as possibilidades de
decisões mais conscientes na direção dos objetivos
traçados pela gestão administrativa. Portanto,
disponibilizar informações torna-se dever fundamental
da administração pública, na sua contribuição para o
desenvolvimento da democracia e o estabelecimento
de uma relação de troca com a sociedade civil.

Desde sua criação, em 1965, o
IPPUC
vem
acompanhando
sistematicamente o crescimento da
cidade, mas foi a partir de meados da
década de 70 que esse trabalho se
intensificou. Essa postura se deve
principalmente à criação de uma parceria
com o IBGE – Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, órgão do governo
federal responsável pelas principais
estatísticas oficiais brasileiras.
A aprovação da Lei de
Zoneamento e Ocupação do Solo em
1975 – seguindo as Diretrizes do Plano
Diretor – marca o início de uma nova
etapa no processo de ocupação da
cidade.
O planejamento urbano passava
a seguir o princípio de que a ocupação e
os usos da cidade podiam ser induzidos

A produção, análise e disseminação de
informações referentes ao meio urbano de Curitiba têm
sido uma atribuição do Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC.
Levantamentos bibliográficos, pesquisas diretas, análises
estatísticas, avaliações de projetos, produção de
diagnósticos setoriais, desenvolvimento de indicadores
sociais e informações georeferenciadas são algumas das
funções específicas desenvolvidas no instituto através
da Supervisão de Informações.
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e que o adensamento de populações
devia ser compatível com a infraestrutura urbana. Tal princípio impôs a
necessidade de um monitoramento
contínuo de sua ocupação.
Com a aprovação de uma nova
setorização da cidade – que passou a ser
dividida em 75 bairros – foi viabilizada a
produção da primeira acumulação de
dados demográficos para estas
localidades e seu conseqüente
mapeamento, desencadeando um
processo efetivo de acompanhamento do
crescimento urbano.
Ainda em 1975 o IBGE passou a
oferecer pela primeira vez ao IPPUC
alguns resultados do Censo de 1970,
assim como o acesso aos boletins de
pesquisa. A partir dessa iniciativa, os
dados de população e domicílios por
quadra puderam ser transcritos
manualmente em um mapa em papel
para que pudessem ser interpretados.
Muitas das áreas que estavam
sendo ocupadas em Curitiba –
principalmente as mais periféricas –
ainda não tinham sido parceladas. Neste

caso os dados se referiam a um setor censitário que podia
corresponder a toda uma região, contendo uma ou mais glebas,
o que demandou uma verificação in loco dos domicílios. Os
resultados obtidos a partir destes ajustes deram origem a
estudos de ocupação e simulações de índices de saturação de
compartimentos que permitiram o dimensionamento de
demandas por equipamentos e serviços públicos e privados.
MAP
A DE CURITIBA COM DIVISÃO
MAPA
DE BAIRROS E SETORES CENSITÁRIOS DO IBGE,
COMP
ATIBILIZADOS EM CURITIBA (2000).
COMPA
BAIRROS

51
62

50
52

53

49
01-C ENTRO
02-SÃO FRANCISCO
54
34
03-CENTRO CÍVICO
55
33
48
32
63
04-ALTO DA GLÓRIA
61
05-ALTO DA RUA XV
35
06-CRISTO REI
14 16
31
13
07-JARDIM B OTÂNICO
36
47
03 15
08-REBOUÇAS
60
17 18
04
12 02
09-ÁGUA V ERDE
59
46
05
19
10-BATEL
01
11
69
11-BIGORRILHO
06
45
20
10
30
12-M ERCÊS
07
08
13-BOM R ETIRO
75
29
14-A HÚ
09
24
44
21
28
15-J UVEVÊ
22
25
43
16-CABRAL
23
26
44
27
17-HUGO L ANGE
68
18-JARDIM SOCIAL
38
40
42
19-T ARUMÃ
39
37
20-CAPÃO DA IMBUIA
41
21-CAJURU
75
22-JARDIM D AS AMÉRICAS
67
56
23-GUABIROTUBA
57
24-PRADO VELHO
25-PAROLIN
26-GUAÍRA
27-P ORTÃO
75
28-VILA IZABEL
64
29-SEMINÁRIO
65
30-CAMPINA DO SIQUEIRA
31-VISTA A LEGRE
32-PILARZINHO
74
33-SÃO L OURENÇO
34-BOA VISTA
72
35-BACACHERI
36-BAIRRO ALTO
37-U BERABA
73
38-HAUER
71
39-F ANNY
40-LINDÓIA
41-NOVO MUNDO
42-FAZENDINHA
70
Divisa dos setores censitários
43-S ANTA QUITÉRIA
44-CAMPO COMPRIDO
45-M OSSUNGUÊ
Divisa de bairro
46-SANTO INÁCIO
47-C ASCATINHA
Fonte: IBGE, IPPUC/Geoprocessamento
48-SÃO JOÃO
49-TABOÃO
50-A BRANCHES
60-SÃO BRAZ
69-RIVIERA
51-CACHOEIRA
61-BUTIATUVINHA
70-C AXIMBA
52-B ARREIRINHA
62-L AMENHA P EQUENA
71-C AMPO DE SANTANA
53-SANTA C ÂNDIDA
63-SANTA FELICIDADE
72-G ANCHINHO
54-TINGUI
64-ALTO B OQUEIRÃO
73-UMBARÁ
55-ATUBA
65-SÍTIO C ERCADO
74-T ATUQUARA
56-B OQUEIRÃO
66-PINHEIRINHO
75-C IDADE INDUSTRIAL
57-X AXIM
67-SÃO MIGUEL
58-CAPÃO R ASO
68-A UGUSTA
59-O RLEANS

O IPPUC começava então a interagir intensamente com
o IBGE, colaborando nos preparativos dos censos demográficos
seguintes. A base cartográfica produzida pelo município,
bastante avançada para a época, foi cedida àquele instituto,
que passou a utilizá-la também no planejamento de suas
pesquisas.
a revista do IPPUC

Segmento do mapa utilizado para transcrição dos dados de
população e domicílios de Curitiba por quadra - Censo IBGE 1970
Fonte: IBGE, IPPUC/Setor de Pesquisa
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O P ROCESSO DE O CUP
AÇÃO
CUPAÇÃO
T ERRITORIAL NA R EGIÃO
M ETROPOLIT
ANA DE C URITIBA
ETROPOLITANA
A partir da década de 70, migrações de caráter ruralurbano com destino à Região Metropolitana
acarretaram um aumento na participação desta região
na população do Estado. Crescendo sob as taxas
anuais mais elevadas do país, a região passa de uma
participação de 12,55 % para 28,51% no ano de
2000. Considerada somente a população urbana, esta
participação se torna ainda maior, passando a ser de
32,12 %.

MANCHA URBANA
QUASE CONTÍNUA
FORMADA POR
CURITIBA
E MUNICÍPIOS
LIMÍTROFES. ABSORVE
ATUALMENTE 89,36%
DA POPULAÇÃO
DA RMC OU 2.436.548 HABITANTES.

PAR
TICIP
AÇÃO D
A RMC NO TOT
AL D
A
ARTICIP
TICIPAÇÃO
DA
TOTAL
DA
AÇÃO DO P
ARANÁ 1970-2000 (%).
POPULAÇÃO
PARANÁ
POPUL
100,00
90,00 87,45
80,37
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
19,63
12,55
20,00
10,00

1970

75,60

72,99

1991 1996

demais municípios

28,51

27,01

24,40

1980

71,49

2000

RMC

A RMC cresce em relação ao restante do Estado, porém a um ritmo menor nos últimos anos.
Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1970, 80, 91 e 2000 e Contagem Populacional 1996

EVOL
UÇÃO D
A P
AR
TICIP
AÇÃO DE CURITIBA
EVOLUÇÃO
DA
PAR
ARTICIP
TICIPAÇÃO
NA REGIÃO METROPOLIT
ANA (%).
METROPOLITANA
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

70,02

68,45

1980

60,71

1991

58,22
41,78

39,29

36,21

31,55

29,98

1970

63,79

1996

2000

RMC s/Curitiba

Curitiba

A RMC foi criada em 1973 com 14
municípios e passou a se expandir em
área e em número chegando a 25
municípios em 2000. Se considerada a
atual composição municipal da região,
em 1970 Curitiba representava cerca de
70,00 % da população total, proporção
esta que vem sendo reduzida.
Atualmente mais de 40,00 % dos
moradores da Grande Curitiba já estão
residindo fora dos limites da Capital em
municípios vizinhos.
Os municípios que fazem divisa com
Curitiba - São José dos Pinhais, Pinhais,
Colombo, Almirante Tamandaré,
Campo Magro, Campo Largo, Araucária
e Fazenda Rio Grande - cujas áreas
habitadas formam uma mancha urbana
quase contínua,
TAXA DE CRESCIMENTO
têm, ao longo das
POPULACIONAL ANUAL
últimas décadas,
DOS MUNICÍPIOS DA
RMC - 1996 A 2000
absorvido os
principais
reflexos
desta
expansão.

A população dos municípios que compõem a RMC tende a ultrapassar a de Curitiba em 2012,
se mantidas as condições e taxas de crescimento anuais verificadas em 2000.
Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1970, 80, 91 e 2000 e Contagem Populacional 1996

POPUL
AÇÃO E TTAXA
AXA DE CRES
CIMENTO ANU
AL
POPULAÇÃO
CRESCIMENTO
ANUAL
Local
CURITIBA
Taxa de Crescim ento Anual

1970

1980

População
1991

1996

2000

609.026

1.024.975

1.315.035

1.476.253

1.587.315

5,34

(1)

RMC

869.837

RMC sem Curitiba
Taxa de Crescim ento Anual (1)
PARANÁ
Taxa de Crescim ento Anual (1)
BRASIL
Taxa de Crescim ento Anual (1)

2,29
1.497.308

5,58

Taxa de Crescim ento Anual (1)
260.811

472.333
6,12

6.929.868
0,97
93.139.037
2,48

2,34
2.061.531

2,95
746.496
4,25
7.629.392
0,93
119.002.706
1,93

1,83
2.431.804

3,36
5,06
8.448.713
1,28
146.825.475
1,36

2.726.556

2,90
955.551

1.139.241
4,49

9.003.804

9.563.458

Crescimento negativo (de -1,15 a -1,12)

1,52
157.079.573

Crescimento menor que Curitiba (de 1,32 a 1,79)
Curitiba (1,83)

169.799.170

Crescimento maior que Curitiba (de 2,09 a 8,56)

1,97

*Os números sobre os municípios indicam o

A RMC cresce em relação ao restante do Estado, porém a um ritmo menor nos últimos anos.
Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1970, 80, 91 e 2000 e Contagem Populacional 1996
(1)
Taxa média geométrica de incremento anual
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crescimento anual
Fonte: IBGE, Censo 2000
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A aprovação do Plano Diretor de
Urbanismo, através da Lei nº 2.828 de 31 de julho
de 1966, marca o início da expansão do centro ao
longo de Eixos Estruturais que cortam a cidade de
norte a sul e de leste a oeste.
Eixo estrutural sul.

Crescimento espontâneo

Crescimento ordenado

Eixos estruturais oeste e norte.

O P LANEJAMENTO U RBANO
E O C RESCIMENTO P OPULACIONAL .
Até 1960, o crescimento
populacional de Curitiba caracterizou-se
pelo extravasamento natural de seu
núcleo primitivo, o centro da cidade. O
esgotamento de áreas disponíveis e a
crescente especialização do centro como
área prestadora de serviços e comércio
provocaram a ocupação de bairros
limítrofes à sua área central.
Naquela época a cidade passou a
crescer em direção às regiões sul e leste,
ultrapassando a atual BR-116 e fortaleceu
um vetor de ligação com São José dos
Pinhais, devido à ocupação da baixada
do Rio Iguaçu onde o loteamento da
fazenda Boqueirão dava origem aos
atuais bairros Hauer e Boqueirão.
Em 1970 começa a ocupação de
bairros não-limítrofes ao centro, onde o
custo da terra era mais acessível. Dos
10 bairros mais populosos na época –
liderados pelo centro – apenas três eram
limítrofes, estando todos os demais
localizados na região sul da cidade. Iniciase aí o processo de periferização da
população curitibana e seu conseqüente
extravasamento para a Região
Metropolitana. Naquele ano o Censo
apontava um total de 624.362 habitantes.

Esquema de verticalização proposto pelo Plano Diretor de 1966 e Lei de Uso do Solo de 1975

A consolidação destes eixos – onde estão previstos os
maiores coeficientes de aproveitamento construtivo de acordo
com a legislação de uso e ocupação do solo – é hoje visível na
paisagem da cidade como mostram as fotografias aéreas e as
imagens de satélites, além do mapeamento dos dados das séries
censitárias históricas.

a revista do IPPUC

Imagem de satélite do município de Curitiba e
áreas limítrofes com os eixos estruturais já visíveis.
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O CUP
AÇÃO DOS B AIRROS .
CUPAÇÃO
U MA A ÇÃO P LANEJADA .

importância relativa, passando a ocupar
o quarto lugar.
Outra característica do período é
a intensa ocupação que ocorria ao longo
do setor estrutural sul. Este adensamento
populacional afirmava as diretrizes do
Plano Diretor, cujos reflexos começavam
a ser sentidos.
No final da mesma década a
cidade já apresentava uma forte demanda
por habitações populares. Naquela altura,
a implantação de novos conjuntos
habitacionais levou o bairro do Sítio
Cercado a fazer parte da lista dos 10
mais populosos.
Em 1991, a CIC surge como
bairro mais populoso quando atinge
116.001 habitantes, após ter recebido
70.097 novos moradores em uma
década. Neste período, a municipalidade
iniciou os estudos visando à implantação
de um grande loteamento na região sul
da cidade, então uma das poucas áreas
que ainda podiam abrigar um projeto
com tais dimensões.

A ocupação de áreas periféricas deve-se a uma ação
pública planejada. Em 1972, com a finalidade de dotar o
município de uma base econômica que lhe garantisse suporte
para a implementação do Plano Diretor, foi criada a Cidade
Industrial de Curitiba. Para a sua implantação destinou-se uma
área de 43 milhões de metros quadrados – cerca de 10 % da
área do município.
Dotada de infra-estrutura para a instalação de unidades
fabris de pequeno e grande portes, a área incluía reservas
ecológicas, loteamentos industriais e residenciais e áreas de
circulação. Este novo bairro recebeu um zoneamento próprio,
buscando a integração entre a população residente e as
empresas ali localizadas. Seu zoneamento foi proposto para
abranger todas as atividades produtivas, além de equipamentos
urbanos e sociais e de habitação, onde seriam acomodadas
significativas parcelas da população, tanto em conjuntos
habitacionais quanto em loteamentos de interesse social.
No início da década de 80, Curitiba alcançava a marca
de mais de 1 milhão de habitantes e consolidava seu modelo
de ocupação da periferia. Era a época em que o Boqueirão se
tornava o bairro mais populoso, enquanto o centro perdia sua

Cidade Industrial de Curitiba.
Um novo conceito de distrito industrial,
aproximando habitação e
geração de emprego.

Loteamento “Bairro Novo”, no Sítio Cercado.

OS 10 BAIRROS MAIS POPULOSOS DE CURITIBA
1970 - 2000
Posição

1970
Bairros

1980

População

Bairros

1991

População

Bairros

1996
População

Bairros

2000
População

Bairros

População

1º

Centro

37.086

Boqueirão

52.668

CIC

116.001

CIC

150.985

CIC

157.461

2º

Boqueirão

27.003

CIC

45.904

Cajuru

76.384

Sítio Cercado

89.034

Sitio Cercado

102.410

3º

Portão

25.749

Cajuru

45.425

Boqueirão

64.086

Cajuru

84.286

Cajuru

89.784

4º

Água Verde

25.114

Centro

42.371

Sítio Cercado

52.498

Boqueirão

66.462

Boqueirão

68.495

5º

CIC

21.973

Xaxim

38.529

Xaxim

46.754

Xaxim

50.237

Uberaba

60.338

6º

Novo Mundo

20.768

Novo Mundo

35.238

Água Verde

45.438

Água Verde

49.863

Xaxim

54.691

7º

Rebouças

20.058

Portão

33.511

Pinheirinho

44.070

Pinheirinho

48.036

Alto Boqueirão

51.155

8º

Uberaba

18.211

Capão Raso

32.757

Alto Boqueirão

43.280

Alto Boqueirão

47.619

Água Verde

49.866

9º

Capão Raso

18.071

Pinheirinho

32.139

Novo Mundo

38.188

Uberaba

45.676

Pinheirinho

49.689

10º

Mercês

17.413

Água Verde

31.979

Centro

37.003

Novo Mundo

40.770

Novo Mundo

42.999

Fonte: IBGE , Censos Demográficos de 1970 a 2000 e Contagem Populacional de 1996
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados
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EVOLUÇÃO DOS 10 BAIRROS MAIS POPULOSOS DE CURITIBA – 1970 A 2000
1970

1980

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

1991

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

37.086 hab.
27.003 hab.
25.749 hab.
25.114 hab.
21.973 hab.
20.768 hab.
20.058 hab.
18.211 hab.
18.071 hab.
17.413 hab.

1996

10 116.001 hab.
20 76.384 hab.
30 64.086 hab.
40 52.498 hab.
50 46.754 hab.
60 45.438 hab.
70 44.070 hab.
80 43.280 hab.
90 38.188 hab.
100 37.003 hab.

52.668 hab.
45.904 hab.
45.425 hab.
42.371 hab.
38.529 hab.
35.238 hab.
33.511 hab.
32.757 hab.
32.139 hab.
31.979 hab.

2000

10 150.986 hab.
20 89.034 hab.
30 84.286 hab.
40 66.462 hab.
50 50.237 hab.
60 49.863 hab.
70 48.036 hab.
80 47.619 hab.
90 45.676 hab.
100 40.770 hab.

10 157.461 hab.
20 102.410 hab.
30 89.784 hab.
40 68.495 hab.
50 60.338 hab.
60 54.691 hab.
70 51.155 hab.
80 49.866 hab.
90 49.689 hab.
100 42.999 hab.

Fonte: IBGE , Censos Demográficos de 1970 a 2000 e Contagem Populacional de 1996
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados

Sítio Cercado

Cajuru

Rua da Cidadania no
Boqueirão
a revista do IPPUC

CIC
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C U R I T I B A.
C ONSOLIDAÇÃO DE
DE C RESCIMENTO .

UM

de consolidação ou estabilização que
determinadas regiões já alcançaram,
possibilitando a correção de eventuais
disfunções ocorridas ao longo do tempo.
O reconhecimento dessas
necessidades tem permitido uma
utilização mais eficiente dos serviços e
sistemas de infra-estrutura, além de
possibilitar o dimensionamento das
necessidades reais, minimizando custos
e maximizando investimentos.

M ODELO

O monitoramento das taxas de densidade populacional
tem confirmado o modelo de crescimento proposto para a
cidade a partir de seu Plano Diretor. Dos 10 bairros que
apresentam as maiores densidades, sete deles estão localizados
ao longo dos eixos de expansão da cidade.
O acompanhamento deste crescimento tem permitido
que se produzam análises prospectivas de ocupação para
determinados compartimentos da cidade e a aferição do grau

EVOLUÇÃO DOS 10 BAIRROS MAIS DENSOS DE CURITIBA - 1970 A 2000
1970

1980

10 112,48 habitantes/ha
20 78,42 habitantes/ha
30 67,26 habitantes/ha
40 53,46 habitantes/ha
50 56,73 habitantes/ha
60 54,01 habitantes/ha
70 53,15 habitantes/ha
80 52,72 habitantes/ha
90 50,81 habitantes/ha
100 47,10 habitantes/ha

1991

10 128,51 habitantes/ha
20 83,44 habitantes/ha
30 81,17 habitantes/ha
40 76,38 habitantes/ha
50 75,82 habitantes/ha
60 97,13 habitantes/ha
70 64,95 habitantes/ha
80 64,70 habitantes/ha
90 52,30 habitantes/ha
100 60,16 habitantes/ha

Fonte: IBGE , Censos Demográficos de 1970 a 2000 e Contagem Populacional de 1996
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados

10 112,23 habitantes/ha
20 95,38 habitantes/ha
30 87,29 habitantes/ha
40 76,95 habitantes/ha
50 72,10 habitantes/ha
60 71,76 habitantes/ha
70 68,86 habitantes/ha
80 66,12 habitantes/ha
90 65,95 habitantes/ha
100 64,96 habitantes/ha

1996

10 108,72 habitantes/ha
20 104,67 habitantes/ha
30 91,47 habitantes/ha
40 85,95 habitantes/ha
50 83,95 habitantes/ha
60 80,04 habitantes/ha
70 72,96 habitantes/ha
80 72,31 habitantes/ha
90 71,26 habitantes/ha
100 69,50 habitantes/ha

Bairro Juvevê.

2000
Praça do Japão
na Água Verde.

10 104,67 habitantes/ha
20 98,65 habitantes/ha
30 92,07 habitantes/ha
40 91,94 habitantes/ha
50 91,02 habitantes/ha
60 90,41 habitantes/ha
70 77,72 habitantes/ha
80 77,44 habitantes/ha
90 71,76 habitantes/ha
100 71,53 habitantes/ha

Área central da cidade.

nº3 - janeiro 2003

14

OS 10 BAIRROS COM MAIORES DENSIDADES EM CURITIBA - 1970 - 2000
Posição
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

1970
Bairro
Densidade
Centro
112,48
São Francisco
78,42
Rebouças
67,26
Alto da XV
63,46
Juvevê
56,73
Batel
54,01
Mercês
53,15
Água Verde
52,72
Lindóia
50,81
Alto da Glória
47,10

1980
Bairro
Densidade
Centro
128,51
São Francisco
83,44
Lindóia
81,17
Alto da XV
76,38
Juvevê
75,82
Água Verde
67,13
Vila Izabel
64,95
Capão Raso
64,70
Rebouças
62,30
Alto da Glória
60,16

1991
Bairro
Densidade
Centro
112,23
Água Verde
95,38
Juvevê
87,29
Vila Izabel
76,95
Lindóia
72,10
Cristo Rei
71,76
Batel
68,86
Cajuru
66,12
Capão Raso
65,95
Alto da XV
64,96

1996
Bairro
Densidade
Centro
108,72
Água Verde
104,67
Juvevê
91,47
Vila Izabel
85,95
Cristo Rei
83,95
Sítio Cercado
80,04
Cajuru
72,96
Bigorrilho
72,31
Portão
71,26
Lindóia
69,60

2000
Bairro
Densidade
Água Verde
104,67
Centro
98,95
Sitio Cercado
92,07
Juvevê
91,94
Cristo Rei
91,02
Vila Izabel
90,41
Cajuru
77,72
Bigorrilho
77,44
Novo Mundo
71,76
Portão
71,53

Bairro Bigorrilho.

A DENSIDADE POPULACIONAL
A A
TRA
VÉS DOS SETORES CENSITÁRIOS
MEDIDA
ATRA
TRAVÉS
MEDID
DO IBGE EM 2000 DEMONSTRAM
QUE AS MAIORES DENSIDADES
ESTÃO SENDO A
TINGID
AS AO LLONGO
ONGO
ATINGID
TINGIDAS
DOS EIXOS DE DESENVOLVIMENTO
DA CIDADE.
Bairro Cristo Rei.

a revista do IPPUC

Bairro Água Verde.
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A COMP
ANHANDO A
COMPANHANDO
D ENSIDADE U RBANA

DE

P ERTO I.

O E XEMPLO

O Sistema de Transporte Urbano de Curitiba talvez seja
o segmento em que o acompanhamento destas variáveis
populacionais tem sido mais significativo. A Rede Integrada de
Transporte (RIT) vai sendo ampliada através da criação de novas
linhas troncais, das linhas alimentadoras e ainda da extensão
das linhas existentes. Essa correspondência entre o sistema de
transporte e o adensamento populacional é responsável pela
eficiência do sistema de transporte público em Curitiba, que
opera em parceria com empresas do setor privado.
A forte correlação entre o adensamento populacional
das últimas décadas e a expansão da RIT pode ser visualizada
quando são comparados os mapas da RIT com os mapas de
densidade por bairro, onde todas as áreas visualmente
adensadas estão sobrepostas aos principais eixos do transporte
coletivo.
Quando este adensamento se materializa em áreas não
atendidas pelos corredores de transporte, o sistema tem sido
sistematicamente ampliado para atender à
demanda, a exemplo do que ocorreu em relação
ao loteamento “Bairro Novo”, onde foi
implantada uma nova linha de alta capacidade –
a Circular Sul.

DO

T RANSPORTE C OLETIVO

Terminal do Cabral.

MAP
A DOS 10 BAIRROS
MAPA
MAIS DENSOS COM A MALHA
DA REDE INTEGRADA DE
TRANSPORTES (RIT) - CURITIBA.

Expresso Biarticulado
Expresso Articulado
Interbairros
Linhas Direta
Integração Linha Direta-Metropolitano
(a implantar)
Alimentador
Estação Tubo
Estação Tubo com Integração
Terminais
0
1 104,67 habitantes/ha
20 98,65 habitantes/ha
30 92,07 habitantes/ha
40 91,94 habitantes/ha
50 91,02 habitantes/ha
60 90,41 habitantes/ha
70 77,72 habitantes/ha
80 77,44 habitantes/ha
90 71,76 habitantes/ha
100 71,53 habitantes/ha
Fonte: IBGE e URBS
Elaboração: IPPUC / Banco de Dados

Circular Sul.
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A COMP
ANHANDO A
COMPANHANDO
D ENSIDADE U RBANA

DE

O E XEMPL
O
XEMPLO

P ERTO II.

A identificação do perfil da
população e de suas perspectivas e
necessidades tem permitido que a cidade
se antecipe em alguns casos à própria
demanda por serviços públicos. Para isso
é fundamental conhecer e acompanhar
as mudanças na estrutura etária, no nível
de escolaridade, na distribuição de renda
e nas condições de habitabilidade da
população. Mudanças muito rápidas têm
demandado constantes adequações dos
serviços oferecidos devido ao surgimento
de novas necessidades e à transformação
de outras.
Através da definição de áreas de
abrangência, de atendimento e de
atuação, que levam em consideração a
densidade populacional e as
características socioeconômicas das
populações-alvo, vários equipamentos
sociais são continuamente implantados,
com o objetivo de garantir a cobertura
desejada.
Exemplos de sucesso não faltam.
O Plano de Educação de 1968 fez uma
exaustiva análise da situação dos três
níveis de ensino no Município de
Curitiba, sendo a primeira experiência do
IPPUC na área social. O planejamento
da rede escolar pública do município
obedeceu principalmente a alguns
parâmetros, como a acessibilidade à
escola e a oferta de ensino de 1º grau
para a população de 7 a 14 anos residente
em cada região da cidade.
Ainda no final da década de 70, o
planejamento da cidade já passava a
promover a localização de creches e
unidades de saúde. O serviço de creches
municipais foi criado em 1976, quando

DOS

E QUIP
AMENTOS S OCIAIS
QUIPAMENTOS

Escola e Creche municipais
integradas.

a revista do IPPUC

UNIDADES DE SAÚDE, ESCOLAS E
CRECHES EM RELAÇÃO À DENSIDADE
POPULACIONAL.
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estava sendo desenvolvido na cidade um programa de
desfavelamento. A partir daí, as pressões sociais para a
expansão desse serviço levaram à implantação de novas
unidades.
Em 1980, foram definidos pela primeira vez critérios e
parâmetros para esta expansão, como: densidade na faixa de
0 a 6 anos (por bairro e vila), incluindo ainda a previsão de
novos loteamentos populares e de novos conjuntos
habitacionais, prioridade de atendimento à população com
rendimento familiar de até três salários e integração com os
serviços de saúde e atendimento em período integral, dentre
outros.
Até o final de década de 80, a oferta de serviços públicos
de saúde em ambulatórios era uma responsabilidade do governo
federal, através do INAMPS. O município e o estado atuavam

do atendimento. A programação da
expansão das unidades de saúde resultou
de uma avaliação das necessidades a
partir da análise demográfica, do grau
de carência socioeconômica da
população e da inexistência do serviço
na região. Seguindo estes parâmetros, a
municipalidade pôde expandir a rede.

de maneira complementar através de unidades básicas de saúde.
A partir de experiências de municipalização de unidades
estaduais e em consonância com as orientações e normas
definidas pelo governo federal, seguiu-se uma política de
integração institucional. As diretrizes traçadas neste processo
de planejamento inter-institucional tinham como base os
princípios de hierarquização das ações de acordo com o grau
de complexidade, a regionalização dos serviços e a integralidade

Quadra coberta e
Rua da Cidadania no Bairro Novo.

Atualmente Curitiba dispõe de
uma expressiva rede de equipamentos
sociais implantada ao longo do tempo,
seguindo parâmetros populacionais
relacionados ao atendimento por faixa
etária, níveis de renda e acessibilidade.
Dentre eles estão 156 escolas, 125
centros municipais de educação infantil
e 106 unidades de saúde.

Unidade de Saúde.
Praça Ouvidor Pardinho.

PIRÂMIDE ETÁRIA DE CURITIBA - 1970, 1980, 1991,
1996 E 2000

Equipamentos urbanos implantados
junto com o loteamento no Bairro Tatuquara.

2000
1996
1991
1980
1970
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O E XEMPLO

Uma das principais marcas das
administrações da cidade tem sido
superar seus desafios através de projetos
que conjuguem implantação de infraestrutura urbana com múltiplas iniciativas
de geração de emprego e resgate social.
Ao longo das três últimas décadas,
Curitiba tem procurado diminuir os
reflexos negativos da rápida urbanização
para atingir melhores índices de
sustentabilidade ambiental, social e
econômica que garantam melhor
qualidade de vida para sua população.
Um exemplo desta sistemática é
o Programa Linhão do Emprego,
implantado a partir de 1997, e que
constituiu uma das maiores intervenções
urbanas na cidade desde a criação da
Cidade Industrial no início dos anos 70.
Este programa multissetorial foi
desenvolvido a partir da constatação da
existência de um conflito urbano que ao
mesmo tempo poderia constituir uma
potencialidade da região. Parcelas da
população mais carente passaram a
ocupar as áreas existentes sob as linhas
de alta tensão de energia elétrica. Para a
implementação do programa definiu-se
então, como área de atuação, o trajeto
ao longo das linhas de transmissão e de
suas áreas contíguas que atravessassem
localidades com altas densidades
populacionais, baixos rendimentos,
carências de infra-estrutura e mão-deobra ociosa, apontadas pelos dados
disponíveis.

DA

G ERAÇÃO

DE

E MPREGO

E

R ENDA

A adoção destes critérios levou à escolha das faixas que
ligam os bairros do Atuba no nordeste da cidade ao de Santa
Quitéria no oeste, passando pelo Bairro Novo no Sítio Cercado
ao sul, numa área total de 6.540 hectares, o que representa
aproximadamente 15% da área da cidade.
Esta área foi subdividida em 10 pólos de atuação,
interligados por uma avenida de 34 quilômetros de extensão
nos quais foram identificadas as principais necessidades de
infra-estrutura e as principais potencialidades, como formação
econômica do local e localização estratégica em relação aos
mercados e aos consumidores.
A VENIDA

DO

L INHÃO

E MPREGO .

Depois

a revista do IPPUC
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O principal foco definido para o Linhão do Emprego
passou então a ser a implantação de infra-estrutura, capaz de
introduzir melhorias na condição de vida e de dar suporte ao
crescimento das atividades econômicas da região, o
fortalecimento da base empresarial local e a promoção de ações
voltadas à educação e à capacitação da população.
Desde o início foram introduzidas melhorias nas
condições de acesso aos bairros, através de novas linhas de
transporte, onde se destaca a linha expressa de alta capacidade
(Circular Sul) e obras civis como trincheiras, pontes e obras de
saneamento básico. Foram edificados barracões empresariais
que servem de incubadora para novas empresas, vilas de ofícios,
condomínios industriais, liceus de ofícios, barracões de
reciclagem de lixo, ruas da cidadania, quadras cobertas, escolas,
creches, unidades de saúde, centros de especialidades médicas
e centro de design, entre outros.
Os 18 bairros beneficiados diretamente pelas
intervenções patrocinadas pelo Linhão do Emprego – onde estão
localizados os 10 pólos de atuação – acomodam cerca de metade
da população curitibana, ou seja, 780.635 habitantes. A taxa
de crescimento desses bairros continua a suplantar a média de
crescimento de Curitiba, que nos últimos anos tem crescido a
uma taxa de 1,83 anual enquanto no Linhão a taxa é de 2,60 ao
ano.
As densidades domiciliares e demográficas continuam
a superar também as do município como um todo. No Linhão,
a densidade domiciliar está na ordem de 3,17 moradores por
unidade enquanto no restante da cidade tem ficado em 2,73
pessoas por domicílio. A densidade demográfica, que em
Curitiba chega a 36,73 habitantes por hectare, nos bairros do
Linhão atinge 51,50 e em alguns bairros como o do Sítio Cercado
chega a 92,07 moradores a cada 10.000 metros quadrados.
Outro indicador utilizado para a seleção das áreas foi o
critério de renda. Neste aspecto a região apresenta uma
expressiva proporção de pessoas que vivem em domicílios cujos
responsáveis têm como rendimento uma quantia inferior a três
salários mínimos por mês, chegando a 45,65% do total,
enquanto no restante da cidade esta proporção atinge um índice
bem menor, de 27,27% da população.
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Liceu de Ofícios.

Empresa instalada em barracão do “Linhão do Emprego”.

Vista aérea da avenida do Linhão com Barracão Empresarial.

Barracão de Reciclagem de Lixo.
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I NFORMAÇÃO .
F ERRAMENT
A E SSENCIAL
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PARA O

P LANEJAMENT
O U RBANO .
LANEJAMENTO

A acumulação de dados
demográficos e a sua correta
interpretação representam uma
importante fonte de informações para o
planejamento e a gestão da cidade de
Curitiba, permitindo a avaliação do
comportamento de inúmeras variáveis
fundamentais para o monitoramento da
cidade.
A análise de dados desenvolvida
pelo IPPUC, a partir dos resultados
do Censo 2000, busca demonstrar a
importância que o constante
acompanhamento e a acumulação de
informações sobre as cidades pode ter
na definição de políticas setoriais e
globais.
Além
da
perspectiva
administrativa, a informação assume uma
importante função política na construção
da cidadania: ao permitir que o público
em geral tenha acesso a dados sobre a
cidade, a informação proporciona ao
cidadão interpretar por si próprio a
realidade na qual vive, contribuindo para
o desenvolvimento democrático das
cidades.

a revista do IPPUC

Lourival Peyerl é Economista e especialista em
Administração Pública e Coordenador do Setor
de Pesquisa e Banco de Dados do IPPUC.
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CALÇADAS
CURITIBANAS

Um passeio
através do
Movimento Paranista

Lúcia Torres de M. Vasconcelos de Oliveira

Motivo Paranista

freqüentemente associado apenas à infraestrutura – se destaca através de seu
design gráfico, para contar mais um
trecho desta história.
A passagem do tempo, marcada
por intervenções constantes, deixa
cicatrizes nas calçadas cuja beleza do
desenho inicial acaba prejudicada por
reconstruções que nem sempre
correspondem à intenção original.
Segurança e praticidade são
necessidades fundamentais no que
concerne aos direitos dos cidadãos, mas
não se pode correr o risco de, em nome
desses mesmos direitos, assistirmos ao
desgaste de um dos elos de identidade
entre o passado e o presente.
É através deste enfoque que o
presente trabalho resgata parte da
memória das calçadas curitibanas,
sobretudo aquelas que tiveram a
influência do Movimento Paranista, para
que se possa formular o presente e o
futuro tendo como âncora o
conhecimento e o respeito às suas raízes.

Motivo Paranista

A imagem de uma cidade está associada à arquitetura
de seus edifícios e à relação entre os espaços públicos e
privados. Aos edifícios, por exemplo, cabe uma importante
parcela da história e da cultura urbana, pois é através dos vários
estilos, portes, cores e materiais que a cidade se mostra em
sua forma mais explícita.
Os espaços públicos, por sua vez, revelam hábitos
comunitários mais sutis, igualmente importantes na formação
da consciência dos cidadãos.
Curitiba – a capital do estado do Paraná – localizada na
região sul do Brasil, mostra por entre arranha-céus e muitas
áreas verdes a sua história urbana iniciada há mais de 300
anos. Aqui, em meados do século XVII, portugueses e indígenas
deram início ao que hoje é uma metrópole com mais de 1milhão
e 600 mil habitantes.
Muito se tem falado sobre a história e a cultura da cidade,
expressas de modos diversos na arquitetura colonial portuguesa
ainda presente no Largo da Ordem, na arquitetura representativa
da burguesia industrial do final do século XIX e início do século
XX, como se pode observar nas casas remanescentes da
imigração européia, principalmente as construídas em madeira.
Em Curitiba, como em outras cidades de origem
portuguesa, a calçada – um outro aspecto da urbanização
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O termo “Paranista” surge pela
primeira vez por volta de 1906 no norte
do Paraná consolidando-se, a partir de
1927, com a fundação do Centro
Paranista por seu principal líder, Romário
Martins. A revista Ilustração Paranaense,
considerada uma das melhores do país
em sua época, tornou-se a divulgadora
oficial do movimento. O Paranismo
persistiu até 1930 quando os
regionalismos são substituídos por uma
centralização nacional no início do
governo Getúlio Vargas.
Mais do que uma identificação do
local de nascimento, o movimento
considerava “natural do Paraná” toda
pessoa que tivesse sentimento de apego,
afeição e amor pelo estado.
Feita inicialmente por espanhóis,
portugueses, índios e mestiços, a
colonização do estado contou ainda com
a influência de alemães, poloneses,
italianos, ucranianos, entre outros, que
vieram a se juntar aos pioneiros para
contribuir com o desenvolvimento do
Paraná.
O Movimento Paranista não tinha
como objetivo a aculturação dos
imigrantes e migrantes de tradições
diversas.

Planta detalhe de estilização do Pinheiro.
Motivo Paranista remanescente do Movimento Paranista.

Antes, pretendia abranger a heterogeneidade étnica e
cultural do estado para a construção de uma sociedade de
características particulares. Buscava, no entanto, qualificar a
sua cultura, procurando igualá-la aos outros estados, criando
na população um sentimento de pertencer ao local escolhido
como habitat.
O principal foco do movimento era a percepção da
ausência de uma identidade regional, devido à precariedade de
sua vida cultural, social e política. Era intenção constituir uma
sociedade progressista cujos alicerces seriam a ciência e a
técnica.
Era preocupação do movimento a criação de heróis e
tradições. Buscava também o ponto de partida da sociedade
em suas primeiras raízes, apropriando-se dos mitos indígenas
e considerando que, muito antes da chegada dos primeiros
colonizadores, eram os índios – gente brava e guerreira, de
grande índole e coragem – os habitantes das terras paranaenses.
O “Pinheiro do Paraná” era evocado a cada momento.
Coube à história, à literatura e às artes a construção dessa
identidade.
O movimento vislumbrava também questões políticas,
porém, procuramos enfocar apenas àquelas relativas à cultura.

a revista do IPPUC

Friso indígena da revista “Ilustração Paranaense” de 1927.
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No entanto, um de seus temas
prediletos foi a construção de imagens
lendárias de índios. É de sua autoria a
capa da revista Ilustração Paranaense
onde se destaca a imagem do homem
em harmonia com os pinheirais.
O escultor João Zaco Paraná
concebe a estátua “O Semeador”, que
retrata um imigrante polonês radicado
no Estado, homenagem da colônia
polonesa em 1924 ao centenário do Brasil
independente. A imagem representa um
forte símbolo paranista, pois exibe um
trabalhador semeando o futuro. A
escultura encontra-se na Praça Eufrásio
Correia.

A construção de uma identidade cultural para o Estado
contou com a adesão de artistas, literatos e intelectuais,
destacando-se João Turin, Zaco Paraná, Lange de Morretes e
João Ghelfi. Os paranistas pretendiam transmitir seus valores
através da força estética, com a utilização de imagens e
símbolos, sendo o principal deles a Araucária ou Pinheiro do
Paraná.
A estilização do Pinheiro do Paraná e de suas pinhas
ganha ênfase no final da década de 1920, quando Lange de
Morretes, pintor e desenhista conhecedor das artes gráficas,
se dedica exaustivamente à busca de alternativas de
representação e ilustração deste símbolo. Baseado no
crescimento simétrico da Araucária, o artista recorre a uma
fórmula geométrica posteriormente desdobrada em uma forma
plana ornamentada com folhas de pinheiro. Assim, pinhões e
pinhas ganham novas formas estilizadas, representadas em
soluções variadas.
O escultor João Turin foi o artista que mais se dedicou
à divulgação dos motivos paranistas chegando mesmo a propor
uma “moda paranista”. Em 1928 criou a “Ordem Paranaense”,
na busca de um “estilo paranista”que veio a exercer grande
influência na arquitetura. Segundo sua concepção, a coluna
paranaense, adaptada às proporções
do pinheiro, não deveria ser excessivamente
esbelta e tampouco teria base, considerando
que o tronco do pinheiro brota diretamente
do solo. Seu capitel era formado por pinhas
e pinhões estilizados à maneira do
estilo Jônico.
Coluna paranaense de João Turin

O Semeador,
de João Zaco Paraná.

Os motivos indígenas estavam
sempre em destaque. A revista Ilustração
Paranaense apresenta temas com
desenhos e frisos indígenas e textos
como este de Flexa Ribeiro, professor da
Escola Nacional de Belas Artes do Rio de
Janeiro, de 1928: “(...) o período de mais
forte sensibilidade artística do Brasil existiu
(...) antes delle ser descoberto (...) o facto
impressionante é que o selvagem brasileiro
havia chegado, já antes da vinda dos
portugueses, a um alto grau de cultivo
artístico, tendo instinctivamente
descoberto muitas das leis fundamentais
da composição decorativa”.

com motivos de pinhas e pinhões estilizados.

“A fórmula aí está aplicada nos desenhos que apresento e ficará
para quem dela quiser fazer uso, nunca podendo ser patenteada,
pois deve pertencer ao domínio público e servir especialmente a
pequenos profissionais.” (Lange de Morretes)

Lange de Morretes

nº3 - janeiro 2003

24

Muito antes da chegada dos
primeiros colonizadores, os índios já
possuíam conhecimentos de geometria
e simetria. Sua arte, muito inteligente, é
de uma beleza indiscutível.
A participação dos índios no
surgimento de Curitiba explica as boas
relações existentes entre os brancos
portugueses e os índios da região.
Conta a lenda que o cacique da
tribo dos Tinguis indica o “local
apropriado“ para a sede da futura capital
paranaense, fincando uma vara no chão
e dizendo: “core etuba”, que significa
“muito pinhão aqui” ou “terra dos
pinheiros”.
De maneira geral, o paranaense
herdou influência do povo indígena, tanto
nas atividades diárias como nos
costumes e nas artes. Destaca-se o
vocabulário no qual grande número de
termos são de origem Tupi-Guarani,
como Paraná, que significa “semelhante
ao mar”; Curitiba, que quer dizer “muitos
pinhões” ou “terra de pinheiros” e
Paranaguá, cujo significado é “mar
redondo” ou “grande baía”.

Capa da revista “Ilustração
Paranaense”, 1927.

É interessante destacar, portanto, que o Paraná é o único
estado do país que possui o nome do Estado, da Capital e o
ponto inicial de colonização (Paranaguá) de origem Tupi-Guarani.

A I NFLUÊNCIA P ARANIST
A
ARANISTA

NAS

C ALÇAD
AS C URITIBANAS .
ALÇADAS

As calçadas ou passeios de Curitiba eram inicialmente
em pedra e posteriormente começam a utilizar os ladrilhos
hidráulicos, “petit-pavé”, lousinha de pedra, lajotas de cimento,
blocos de concreto pré-moldados e outros.
Em 1919, o novo código de postura da prefeitura assim
expressava suas novas diretrizes na página 7, artigo 26 da
secção III - Leito e Passeio das Vias Públicas Urbanas: “(...) os
calçamentos dos passeios serão de cimento, de ladrilho de
mosaico, de asphalto ou de “petit-pavé” e lages de pedra de
0,20m x 0,20m, obedecendo o que pela prefeitura for
determinado.”
A empreiteira da Família Greca era a grande responsável
pela execução dos passeios e pavimentação da cidade.
No final da década de 1920 chegam a Curitiba
portugueses especialistas em “petit-pavé”, muito utilizado nas
calçadas da área central da cidade. Durante o movimento, os
motivos indígenas e paranistas encontraram neste material um
meio eficaz de expressão.
a revista do IPPUC

Página da revista “Ilustração Paranaense”, 1927.
Desenho com Motivos Indígenas.
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Passeios com motivos
Indígenas e Paranistas.
Ao fundo o Belvedere, de 1915.

Praça João Cândido - 1950

Praça João Cândido - 2002

A Prefeitura de Curitiba tornou-se pioneira ao utilizar os
desenhos indígenas nas calçadas de “petit-pavé” ou mosaicos
portugueses. Pela primeira vez, na Avenida Luiz Xavier e na
Praça Tiradentes, as calçadas foram utilizadas como espaço
para manifestações regionalistas e os desenhos dos nossos
índios têm então sua aplicação consagrada. Os motivos eram
estilizados e adaptados, sendo a escolha da ornamentação
confiada ao Museu Paranaense, através de seu diretor Romário
Martins.

Na década de 1980, através de
levantamento “in loco”, o IPPUC
documentou os motivos em “petit pavé”
encontrados nas calçadas da área central
da cidade. Com base na análise comparativa
de fotos antigas e informações documentais
obtidas na revista Ilustração Paranaense da
década de 1920 constatamos serem elas
remanescentes do Movimento Paranista.

A foto de 1958 mostra os passeios executados durante o
Movimento Paranista. A revista “Ilustração Paranaense” de
1927 cita: “(...) a primeira vez, porém, que o desenho dos
nossos índios teve uma adaptação consagrada foi quando
a prefeitura (...) o adaptou nos passeios a “petit-pavé” da
Av. Luiz Xavier.”
Observar no passeio do lado esquerdo o famoso desenho
conhecido como “as ondas do mar” que mais tarde, em
1970, o paisagista Burle Marx utilizou no projeto da Av.
Atlântica em Copacabana.

É interessante destacar que na época era muito comum,
nos espaços públicos e nos passeios das ruas, utilizar motivos
diferenciados. A preocupação em padronizar não existia; era
um trabalho artístico. Como exemplo, temos a Praça João
Cândido, no Setor Histórico da Cidade, que ainda conserva os
motivos diferentes em cada passeio. Um outro exemplo da
época são os passeios da Avenida Luiz Xavier, que possuíam
motivos distintos em cada um dos lados da avenida.
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Praça
Eufrásio Correia.
Motivo
“art nouveau”.

Praça Osório.
Motivo
“art déco”.

Rua Vicente Machado.
Passeio em “petit-pavé” preto
e branco - Motivo Paranista.

Em 1930, a empreiteira Rafhael Greca utiliza o “petitpavé” preto e branco na Rua XV de Novembro com motivo
paranista. Apesar de ter passado por diversas revitalizações
com o passar dos anos, ela ainda conserva o mesmo motivo.
Merecem destaque alguns exemplares das calçadas ou
passeios da área central da cidade, como: a Praça João Cândido,
localizada no setor histórico, que possui os passeios em “petitpavé” preto e branco com motivos paranistas e indígenas,
provavelmente originais da década de 1920. É o local mais
representativo do movimento paranista. A Praça Tiradentes
mantém motivo paranista também utilizando o “petit-pavé”.
A Travessa Tobias de Macedo, próxima à Praça
Tiradentes, possui um belíssimo motivo indígena e a Praça
Eufrásio Correia ainda conserva os passeios em “petit-pavé”,
provavelmente originais da década de 1920.
Na Rua Voluntários da Pátria encontramos um motivo
indígena semelhante ao encontrado na revista Ilustração
Paranaense de 1927. Ainda podemos encontrar na Vicente
Machado – em “petit-pavé” – um motivo paranista e outros
diversos.

Travessa Tobias de Macedo.
Passeio em “petit-pavé”
preto e branco.
Motivo Indígena remanescente
do final da década de 1920
(Movimento Paranista).

Na área central, ainda podemos encontrar motivos
florais referentes aos estilos “art nouveau” e “art déco” que
ocorriam na mesma época do movimento paranista.
Destacamos o passeio em volta do chafariz francês da praça
Eufrásio Correia em “petit-pavé” preto e branco – em belíssimo
estilo “art nouveau”.
No estilo “art déco”, destacamos os passeios em “petitpavé” que ficam em torno da Praça Osório e que foram
recuperados conforme o desenho original na ocasião da
revitalização da praça em 2000.
A Rua São Francisco – rua estreita, típica da colonização
portuguesa – ainda conserva parte dos passeios em pedras,
provavelmente do período colonial.

a revista do IPPUC

Rua São Francisco.
Passeios em pedra remanescente do
período colonial.
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A I MPORTÂNCIA DAS C ALÇADAS
Q UANT
O AO P ATRIMÔNIO E AS N OV
AS P ROPOST
AS .
ANTO
OVAS
ROPOSTAS

Devido à grande heterogeneidade
étnica e cultural, Curitiba chega a
apresentar bairros e locais com
características
próprias,
com
predominância de determinado grupo
étnico como os italianos, os alemães, os
poloneses e os ucranianos. O bairro
Santa Felicidade é um exemplo que
se destaca com a forte presença da
imigração italiana.
O presente trabalho pretende
também desenvolver propostas que
venham a se relacionar com essa
tendência.

As calçadas não devem ser vistas de maneira menos
favorecida que o imóvel de valor histórico, cultural ou
arquitetônico. Como tal, também podem ser representativas.
Portanto, é necessária a preservação, conservação e
recuperação dos remanescentes do Movimento Paranista, como
também dos estilos “art nouveau” e “art déco”, pois
representam momentos marcantes e expressivos da história e
da cultura de uma época.
O antigo e o tradicional devem ser harmonizados e
conciliados com o novo e o contemporâneo, tanto no que se
refere à diversidade de materiais quanto aos motivos e desenhos
gráficos.
A busca por alternativas, utilizando blocos de concreto
pré-moldados – o Paver – pode incorporar os valores
tradicionais em relação a manifestações culturais através do
design. Para tanto, a criatividade e a consciência devem estar
aliadas no embasamento das propostas de readequação e
revitalização de espaços urbanos, bem como nos desenhos
propostos para os novos espaços públicos.
Porém, não se pretende padronizar o material ou o
desenho. A especificação tem que ter
referência com o local, os motivos a
serem utilizados e o momento.

Proposta em blocos de
concreto pré-moldados
baseada nas cestas dos
Índios Kaingangües.
A proposta é destaque na
revista “AU” (Arquitetura e
Urbanismo) outubro/
novembro/2002 referente
ao “I PRÊMIO CAUÊ DE
ARQUITETURA”.

Desenho e foto do palco
do Bosque João Paulo II,
utilizado para danças
típicas polonesas.

nº3 - janeiro 2003

28

Propostas - utilizando
blocos de concreto
pré-moldados nas cores
preto e branco para passeios;
praças, pátios, etc...
baseadas nos cestos
de taquara pesquisados
no Museu Paranaense.

Em busca de novos motivos indígenas,
encontramos material expressivo no
Museu Paranaense. Uma diversidade de
cestos de taquara com desenhos de
motivos geométricos do século XIX
doados ao acervo na década de 1940 e
cerâmicas dos séculos XVI e XVIII.
Priorizamos os motivos dos índios
representativos da região do Paraná: os
Guaranis, Xetás e Kaingangües. Os Xetás
são os únicos genuinamente paranaenses.

Proposta para passeios utilizando os blocos de concreto pré-moldados
preto e branco e a lousinha (pedra). Motivo indígena Tupi-Guarani.

Carimbos cerâmicos
Guarani utilizados
para pintura

Arco indígena - feirinha de artesanato do Largo da Ordem.
Barraca indígena Foto: 2002

do corpo.
Século XVIII

Cestos de taquara, confeccionados
pelos índios Guaranis e Kaingangües Foto: 2002

A utilização do “paver” na forma
retangular como material alternativo se
deu pelo fato de o mesmo se harmonizar
e possibilitar um traçado semelhante à
trama dos desenhos geométricos indígenas
e dos cestos em taquara pesquisados. A
utilização do “petit-pavé”, assim como da
lousinha em conjunto com o “paver” pode
gerar situações criativas.

Proposta para passeios utilizando os blocos de concreto preto e branco e
“petit-pavé” também na cor preto e branco. Motivo baseado no arco indígena e Paranista.

a revista do IPPUC

As propostas de passeios que utilizam conjuntamente os blocos
de concreto pré-moldados com outro tipo de material, como a
lousinha e o “petit-pavé”, beneficiam as pessoas com
necessidades especiais, pois oferecem maior facilidade de
locomoção por apresentar a superfície mais plana e uniforme.
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C URIOSIDADE .

Na ata de julgamento o júri cita:

Segundo a revista “Ilustração Paranaense” de 1927 e fotos antigas
do início do século XX e de 1958, o desenho do passeio em “petit-pavé”
preto e branco, conhecido como “as ondas”, foi utilizado na época do
Movimento Paranista na Avenida Luiz Xavier, em uma atitude pioneira da
Prefeitura de Curitiba.
No site “Jornal da Paisagem” de 16/10/2002, Edgardo M. Ruiz se
refere ao desenho no texto Burle Marx – O Brasil nas Calçadas de Copacabana:
“(...) mas também não tem sua origem aqui (...) já existia em Portugal. (...)
eles foram feitos em meados do século XIX em uma explícita alusão ao mar.
Em Lisboa (...) faz referência a inundações (...) que destruíram a cidade em
1755. No Rio de Janeiro, Burle Marx toma e amplia este projeto (...).”
Fazendo uma análise comparativa dos desenhos do cesto de taquara
e carimbo cerâmico utilizados na pintura corporal Tupi-Guarani e as calçadas
da Avenida Luiz Xavier do final da década de 1920, diagnosticamos que o
desenho das famosas “ondas do mar” apresenta forte semelhança com o
motivo indígena Tupi-Guarani. Os índios Guaranis predominavam no litoral
e eram muito voltados ao mar.

“O trabalho no 19, que recebe o 2o prêmio
na categoria “Projetos de espaços urbanos
públicos”, apresenta especulação prosaica com
originalidade e ineditismo que, mesmo relativa,
destacou-se no conjunto dos trabalhos
concorrentes.
A idéia, imediatamente apelidada de
“etnopiso” pela comissão julgadora, certamente
atende, ainda que de forma embrionária, às
expectativas de inovação inerentes à premiação e
fornece paradigma consistente a especulações
análogas destinadas a alargar o campo de
utilização do cimento Cauê Branco em pisos. As
referências formais podem dar espaço para
pesquisas similares que enfrentem com coragem
as ilimitadas possibilidades oferecidas pelo
produto, tanto quanto ao desenho, quanto às
cores e texturas”.

O BSERVAÇÃO .
As propostas encaminhadas ao concurso
não tinham o desenvolvimento apresentado no
momento.
O texto explicativo e o memorial
descritivo que acompanhou as propostas para
passeios, pátios, parques e outros, dava destaque
ao Movimento Paranista e possuía o título “Os
Motivos Indígenas e o Paver”.
Os patrocinadores do concurso vêm
dando destaque ao “Projeto” através dos meios
de comunicação.

Avenida Luiz Xavier no final da década de 20.
Desenho da calçada remanescente do Movimento Paranista,
conhecido como “as ondas do mar”.

Lúcia Torres de M. Vasconcelos de Oliveira é Arquiteta e
desenvolve pesquisas na área do Patrimônio Edificado da
Cidade de Curitiba, no IPPUC.

Cesto em taquara e carimbo
cerâmico Tupi-Guarani localizado
em Engenheiro Beltrão/PR e doado
ao Museu Paranaense em 1997.

REFERÊNCIAS

D EST
AQUE .
ESTAQUE
As propostas relacionadas à utilização dos motivos indígenas –
para calçadas, passeios, pátios e praças – dos cestos de taquara pesquisados
no Museu Paranaense (Curitiba/PR), associado aos blocos de concreto prémoldados – o Paver – nas cores preto e branco (utilizando cimento Cauê
Branco) fez jus, em agosto de 2002, ao segundo lugar do “I Prêmio Cauê de
Arquitetura”, na categoria de “Projetos de Espaços Urbanos Públicos”. Um
concurso nacional de projetos e obras, patrocinado pelo Instituto de
Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo e Camargo Corrêa
Cimentos.
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ESTATUTO
DA CIDADE

Estatuto da Cidade.
Redefinindo o
Espaço Urbano como
Bem Coletivo.

Marília Urban
Isabel Cristina Storrer Weber
Rosane Valduga

Aprovada pelo Congresso Nacional após dez anos de
tramitação, a Lei Federal nº10.257 de 10 de julho de 2001,
denominada Estatuto da Cidade, regulamenta os artigos 182 e
183 da Constituição Federal de 1988 que conformam o capítulo
relativo à Política Urbana.
Em vigor desde outubro de 2001, o Estatuto da Cidade
estabelece normas de ordem pública e interesse social que
regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo,
da segurança, do bem-estar dos cidadãos e do equilíbrio
ambiental. A lei introduz mecanismos de gestão urbana e institui
a obrigatoriedade da adoção de planos diretores para os
municípios com mais de 20 mil habitantes, assim como para
aqueles que integram regiões metropolitanas.
O Estatuto da Cidade cria mecanismos que possibilitam
aos municípios uma melhor definição das suas políticas urbanas
enfatizando a necessidade das parcerias privadas e destacando
o caráter de autofinanciamento local para cada iniciativa
urbanística, desenvolvendo também instrumentos para o
incremento da receita pública municipal, reforçando a Lei de
Responsabilidade Fiscal.
A Emenda Constitucional número 26, de 14 de fevereiro
de 2001, que altera o artigo 6º da Constituição Federal de 1988,
acrescenta entre os direitos sociais o direito à moradia.
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Imbuído desse preceito constitucional, o
Estatuto da Cidade consagra o princípio
da Função Social da Propriedade e da
Cidade para a democratização do acesso
de todos os cidadãos aos novos espaços
projetados.
Os municípios brasileiros,
mesmo aqueles que já possuem planos
diretores, como Curitiba, terão um prazo
de 5 anos, contados a partir da data em
vigor da lei, para que sejam feitas as
adequações necessárias, introduzindo em
suas legislações os mecanismos do
Estatuto da Cidade.
Ao relatar os esforços que a
Cidade de Curitiba vem fazendo para
adequar os instrumentos da lei à
realidade local, este artigo busca
contribuir para o princípio da Gestão
Democrática da Cidade, um dos pilares
de sustentação do Estatuto.
Entende-se que a compreensão
das ações do poder público por parte da
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comunidade é vital para o sucesso
deste esforço. Por isso, compartilhar
informações e reflexões sobre os
caminhos do desenvolvimento urbano
torna-se fundamental na busca por
uma crescente qualidade de vida.

O S C AMINHOS

DE

C URITIBA .

A aprovação do Plano Diretor de
Curitiba em 1966 marcou o início de
um dinâmico processo de planejamento.
No ano anterior, a realização do
Seminário “Curitiba de Amanhã” contou
com a participação de segmentos
representativos da sociedade, culminando
com a institucionalização do planejamento
urbano através da criação do Instituto
de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba – IPPUC , em dezembro de 1965.
Desde então, o IPPUC vem
executando a gestão do processo de
planejamento urbano em parceria com
diversas secretarias e instituições
municipais, mantendo vivo o ideal
deste processo por mais de três
décadas, adaptando-o às necessidades
econômicas, sociais e políticas em cada
etapa deste percurso.

Seminário “Curitiba de Amanhã” - 1965

Os ajustes que a cidade vem fazendo em relação ao
Plano Diretor ocorrem no âmbito regional metropolitano em
resposta às diversas tendências do contexto global, mediante
adequações locais e de cunho regulamentar, como por exemplo,
as revisões na Legislação de Zoneamento e Uso do Solo,
realizadas nas últimas três décadas.
A busca de soluções urbanas por meio da inovação e da
criatividade nas suas práticas de gestão urbana fez com que
Curitiba utilizasse ao longo do tempo alguns dos instrumentos
hoje contemplados na Legislação Federal, tais como:
Plano Diretor;
Transferência do Direito de Construir;
Outorga Onerosa do Direito de Construir;
Direito de Superfície;
Estudo de Impacto de Vizinhança;
Operações Urbanas Consorciadas;
Gestão Democrática da Cidade.
No entanto, esses instrumentos deverão ser
aperfeiçoados e adaptados para que haja conformidade com a
Lei Federal.

“Novo Plano Diretor”.
Recorte de jornal - 1966.

a revista do IPPUC

IPPUC
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A tarefa de analisar os diferentes
aspectos da legislação urbana e sua
relação com o Estatuto da Cidade foi
executada em reuniões diárias com a
seguinte divisão temática em três grupos
distintos:

Em outubro de 1992, o então Diretor-Presidente do
IPPUC, o engenheiro Cassio Taniguchi, coordenou o painel
Gestão Urbana, no Seminário Estatuto da Cidade, realizado na
Câmara Municipal de Curitiba, quando foram analisadas e
comentadas as propostas do projeto de lei em discussão.
Após a aprovação da Lei Federal, a Câmara de Vereadores
e a Prefeitura Municipal promoveram, em novembro de 2001,
o Seminário “Estatuto da Cidade – Reflexões e Debates”,
objetivando abrir um debate sobre as diretrizes propostas pela
nova lei, reforçando a gestão democrática da cidade e a
participação de seus cidadãos. Esse seminário contou com a
participação de técnicos, prefeitos dos municípios da Região
Metropolitana de Curitiba e vereadores, dando início ao
processo interno de análise da legislação municipal com vistas
à sua adequação.
Os trabalhos contaram com a participação de uma
equipe técnica multidisciplinar sob a coordenação do IPPUC.
Essa equipe é formada por representantes do IPPUC,
Procuradoria Geral do Município, Companhia de Habitação
Popular de Curitiba (COHAB-CT), Urbanização de Curitiba S.A.
(URBS), Instituto de Administração Pública (IMAP), Secretarias
Municipais das Finanças, do Meio Ambiente, do Urbanismo e
de Assuntos Metropolitanos, FAS e CIC.

Grupo I
Avaliação do Plano Diretor;
Grupo II
Análise dos instrumentos já
adotados;
Grupo III
Adoção dos novos
instrumentos.
Após quatro meses de análise, 40
representantes dos três grupos reuniramse em uma oficina de trabalhos para
a qual foram convidados novos
participantes, com representação de
toda a estrutura administrativa
municipal. As contribuições desta
oficina, somadas ao trabalho dos
grupos, foram compiladas pelo Grupo
Relator constituído por 12 profissionais.
A função do Grupo Relator é dar suporte
ao Executivo Municipal na definição do
Termo de Referência, que deverá ser
levado à comunidade para a adequação
dos instrumentos existentes.

Discussão sobre
o Estatuto da Cidade.
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Página do
IPPUC na internet.

34

R EFLEXÕES

E

D EBA
TES .
EBATES

Através do registro destes
estudos iniciais e sistematizando suas
experiências de gestão urbana, Curitiba
estará buscando, com a sua tradicional
objetividade e simplicidade nas soluções
técnicas, contribuir para uma melhor
aplicação do Estatuto da Cidade.
A população pode participar do
debate e fazer contribuições para o
trabalho, utilizando a página do IPPUC
na internet, cujo endereço é
www.ippuc.org.br ou através do e-mail
estatutodacidade@ippuc.org.br
O processo de discussão será
amplo e de acordo com o que preconiza
o Estatuto, abrindo o tema para debates,
reflexões e contribuições dos atores
sociais, a fim de tornar todos, ao final
do processo, autores da gestão urbana.
Na medida em que este trabalho
passa a ser prático e objetivo na
adequação do Plano Diretor às exigências
do Estatuto, espera-se como resultado
um avanço ainda maior nas áreas
referentes à integração metropolitana e
à legislação urbana enquanto processos
permanentes de manejo ambiental e
desenvolvimento urbano, integrados às
ações sociais.
Dos técnicos que se empenham
nesta tarefa, espera-se que trabalhem sob
a perspectiva do desenvolvimento
humano. Da comunidade em geral,
espera-se a efetiva participação e valiosos
subsídios. A Capital Social só pode ser
construída a partir da soma de esforços
coletivos, ao transformar cada família e
cada cidadão em um agente participativo.

Marília Urban é Advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho,
membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, seção
do Estado do Paraná e Assessora Jurídica do IPPUC.
Isabel Cristina Storrer Weber é Advogada, pós-graduada em
Direito Contemporâneo e suas Instituições Fundamentais e
Assessora Jurídica do IPPUC.
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Rosane Valduga é Engenheira e Coordenadora de Política Urbana
do IPPUC.
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CURITIBA

É o instrumento básico da política de desenvolvimento
e expansão urbana do município, essencial à aplicação
dos instrumentos regulamentados pelo Estatuto da
Cidade. É um documento orientador, público,
transparente, aberto à participação e acessível a todos
os interessados, que deve acompanhar a dinâmica dos
processos urbanos e garantir a continuidade das ações
governamentais. O Poder Executivo e a Câmara
Municipal deverão garantir estas condições.

O Plano Diretor de Curitiba foi concebido publicamente
através do Seminário Curitiba de Amanhã e aprovado
pela Câmara Municipal, Lei 2.828 de 1966. No ano
anterior, foi criado o Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba com a finalidade
específica de gerenciamento do plano. Nas três décadas
que se seguiram, o IPPUC tem cumprido o papel de
formular e revisar as suas diretrizes, mantendo o
enfoque da garantia do crescimento ordenado,
eqüidade social e desenvolvimento com qualidade de
vida.

Todas as decisões relacionadas ao espaço público devem
ser transparentes e discutidas entre os setores
envolvidos, para alcançar um maior grau de satisfação
da população da cidade. Com a finalidade de garantir o
diálogo permanente entre o Poder Público e a sociedade,
o Estatuto da Cidade estabelece diferentes canais de
participação e comunicação como: fóruns ou
conselhos de política urbana, audiências e consultas
públicas, debates, conferências e outras formas
adequadas a cada região.

O Seminário Curitiba de Amanhã instrumentalizou os
canais de participação popular para a aprovação do Plano
Preliminar de Urbanismo. Os níveis de participação da
população crescem a partir da criação das
Administrações Regionais e Ruas da Cidadania. A gestão
compartilhada é hoje uma realidade através de 450
Associações de Moradores, Conselhos Regionais,
Associações Comerciais, ONG´S, e nos últimos anos
com programas como Prefeito no Bairro, Audiências
Públicas e debates para a aprovação de planos, bem
como os Conselhos Consultivos do IPPUC.

Os proprietários de áreas vazias ou pouco aproveitadas
em função da capacidade de infra-estrutura instalada
deverão adequar o uso destas áreas aos parâmetros de
aproveitamento estabelecidos através do Plano Diretor
que definirá parâmetros de aproveitamento.

A política de Uso e Ocupação do Solo aplicada de modo
a maximizar a utilização da Infra-estrutura Viária e do
Transporte Coletivo está vinculada às Diretrizes Básicas
do Plano Diretor. A aplicação de uma política tributária
compatível, a obrigatoriedade sobre os proprietários
de imóveis vagos de murar, calçar e manter limpo, bem
como a fiscalização sobre as posturas municipais
levaram a uma distribuição espacial da ocupação dos
imóveis eqüitativa, promovendo baixos índices de áreas
ociosas.

IPTU
PROGRESSIVO
NO TEMPO

O não cumprimento das condições legais para o
aproveitamento de áreas ociosas acarretará em
aumentos consecutivos do IPTU Progressivo no
Tempo.

DESAPROPRIAÇÃO C/
O EM TÍTUL
OS
PAGAMENT
AGAMENTO
TÍTULOS
DA DÍVIDA PÚBLICA

Decorridos 5 anos de cobrança do IPTU progressivo
sem que o proprietário cumpra a obrigação de adequar
o seu imóvel conforme notificado, o Município poderá
proceder à desapropriação, com pagamento em títulos
da dívida pública.
O Município terá 5 anos, contados a partir da
incorporação da área desapropriada ao patrimônio
público, para providenciar o adequado aproveitamento
do imóvel. O não cumprimento desta obrigação será
considerado ato de improbidade administrativa do
Prefeito.

USUCAPIÃO
ESPECIAL DE
IMÓVEL URBANO

ÁREAS

OCIOSAS

GESTÃO

DEMOCRÁTICA
DA CIDADE

PLANO DIRETOR

E ST
ATUT
O
STA
TUTO

O cidadão que ocupar área ou edificação urbana de até
250 m2 para sua moradia ou de sua família, por 5 anos
consecutivos, sem que o proprietário a reclame, terá
garantido o direito à posse, desde que não seja
proprietário de outro imóvel urbano ou rural. As áreas
urbanas com mais de 250 m² poderão ser usucapiadas
mesmo não sendo possível identificar a parcela devida
a cada um.

Plano Diretor de 1966

Audiência Pública - Plano de Governo

Nova Curitiba

Este instrumento já foi alvo de estudos na década de 80
resultando numa proposta de cobrança de IPTU
progressivo nas áreas subutilizadas dos Setores
Estruturais. No entanto, por ter sido considerado
inconstitucional, não teve aplicabilidade.
Setor estrutural norte
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Matéria sob estudo.

Setor estrutural oeste

Este instrumento provoca grande impacto nos
projetos de regularização e reassentamento e Curitiba
mantém o cadastramento e registro das invasões de
forma sistemática.

Área de ocupação irregular

36

E ST
ATUT
O
STA
TUTO

DA

C ID
ADE ... reflexões
IDADE

e debates

EST
A TUT
O
ESTA
TUTO
O Poder Público Municipal em parceria com
proprietários, moradores, usuários permanentes e
investidores privados, poderão promover
transformações em determinadas áreas. O plano
Completo da Operação Urbana aprovado por lei
municipal deverá conter: delimitação da área, finalidade,
EIV, programa de ocupação e de atendimento
econômico e social, contrapartida dos proprietários,
usuários, investidores e controle social. Ao município
caberá aplicar recursos na operação correspondente e
prever a emissão de certificados de Potencial Adicional
de Construção para leiloar.

OPERAÇÕES URBANAS
CONSORCIADAS

O Plano Diretor da cidade de Curitiba reservou áreas
para execução de políticas públicas, tais como: de
interesse social, para equipamentos urbanos, terminais
de transporte coletivo e parques, visando sua futura
implantação demarcados em mapas anexos à Lei de
Zoneamento e Uso do Solo ou como partes integrantes
de planos ou programas. Desta forma a cidade garantiu
áreas para a execução de equipamentos públicos.

É o direito de preferência do Poder Público na compra
de imóvel urbano para fins específicos. As áreas onde
este direito incide deverão estar delimitadas no Plano
Diretor. O prazo de vigência, não superior a 5 anos, e
demais condições serão especificados em lei municipal.
Se o Poder Público não usar do seu direito de preferência,
o proprietário estará liberado para vender seu imóvel
nas condições previstas.

DIREITO DE
PREEMPÇÃO

Curitiba adota este instrumento desde a década de 80,
quando foi aprovada a Lei de Incentivo Construtivo para
Preservação do Patrimônio Histórico Edificado. Na
década de 90, este instrumento foi expandido para a
preservação ambiental, viabilizando parques urbanos.
Desta forma, a cidade vem consolidando a utilização
deste instrumento, o qual culminou com a aprovação
em 2000 da lei que estabelece o Anel de Conservação
Sanitário Ambiental, que abrange as áreas de fundo de
vale e periferias do Município.

O proprietário de imóvel urbano poderá, por permissão
do Poder Municipal, transferir seu direito de construir
para outro imóvel ou vender o potencial construtivo
garantido no Plano Diretor, quando este for necessário
para a implantação de: equipamentos urbanos e
comunitários; preservação de patrimônio histórico
edificado, ambiental, paisagístico, social ou cultural;
programas de regularização fundiária, urbanização de
áreas ocupadas e construção de habitações de interesse
social.

TRANSFERÊNCIA
DO DIREITO DE
CONSTRUIR

Contenção de cheias

O Decreto Municipal 838/97 obriga a apresentação de
Relatórios Ambientais Prévios – RAP – para aprovação
de empreendimentos de grande porte. Além de atender
a normas gerais para uso e ocupação do imóvel, o
relatório deve prever o impacto causado pelo novo
empreendimento e propor medidas mitigatórias e
compensatórias. Este documento é diponibilizado ao
público em geral para a consolidação da consulta
popular.

O EIV deverá analisar os efeitos de certos
empreendimentos ou atividades sobre a qualidade de
vida urbana. O Município irá definir por lei quais
empreendimentos ou atividades demandam o EIV. O
objetivo é contemplar os efeitos positivos e negativos
da instalação e compatibilizar com as condições das
áreas para onde forem propostos, prevendo no projeto
as soluções para os transtornos que poderão causar à
população residente ou às atividades já instaladas.

ESTUDO DE IMP
ACT
O
IMPACT
ACTO
DE VIZINHANÇA (EIV)

Acréscimo de potencial em ZR-4

Em 1990, o Município de Curitiba criou o Fundo
Municipal de Habitação. Uma das fontes de receita deste
fundo advém da aplicação da outorga onerosa do direito
de construir explicitada na Lei de Zoneamento e Uso do
Solo, a qual determina as áreas receptoras de Incentivo
Construtivo de acordo com as Diretrizes do Plano
Diretor. Os recursos provenientes destes incentivos têm
aplicabilidade na construção de novas moradias de
interesse social. Exemplos: urbanização gradual do
Bairro Novo e urbanização do Bairro Cajuru.

O Plano Diretor definirá áreas onde poderão haver
construções acima do Coeficiente de Aproveitamento
fixado, estas serão as áreas passíveis de maior
adensamento estipuladas. O excedente de área
construída será cobrado nas condições da lei municipal,
que estabelecerá: fórmula de cálculo para a cobrança,
os casos passíveis de isenção da outorga e a
contrapartida do beneficiário. Estes recursos deverão
ser revertidos para a população de baixa renda ou para
as atividades do planejamento urbano local.

OUTORGA ONEROSA
DO DIREITO DE
CONSTRUIR

O proprietário poderá conceder a terceiros o direito de
uso da superfície do seu terreno, do subsolo ou do
espaço aéreo relativo a ele, mediante escritura pública.
Sendo desfeito o contrato, o proprietário retoma a posse
do imóvel, com as benfeitorias feitas,
independentemente de indenização. O contrato se
extingue se o superficiário der ao terreno destinação
diversa daquela pactuada.

DIREITO DE
SUPERFÍCIE

Parque Barigüi

Na década de 70, a Cidade de Curitiba ganhou um
Pavilhão de Exposição no Parque Barigüi, a Estação
Rodoferroviária foi construída pela Prefeitura e a Rede
Ferroviária Federal cedeu seu direito de superfície.
Construções de centros comerciais, escolas
particulares, postos de abastecimento de combustíveis
são viabilizados através de concessão do Direito de
Superfície.

Shopping Curitiba

Terminal Portão

Parque Tanguá

a revista do IPPUC

CURITIBA
O antigo quartel do exército, onde funcionava o CPOR,
se transformou no Shopping Center Curitiba através
de operação em parceria formada entre a União, a
Prefeitura Municipal de Curitiba e a iniciativa privada.
Através desta operação, a memória da cidade foi
preservada, o Ministério do Exército ganhou um novo
quartel, a iniciativa privada teve a área valorizada e a
sociedade ganhou um novo ponto de encontro.
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COOPERAÇÃO
TÉCNICA

O exemplo
de Santiago de Los
Caballeros

Nereu Barão - Curitiba
Tácito E. Cordero - Santiago de Los Caballeros

O BJETIVOS

As conquistas obtidas ao longo de mais de três
décadas pela Cidade de Curitiba em sua busca do
desenvolvimento sustentável têm chamado a atenção de
inúmeras instituições, cidades e da mídia em geral, tanto
nacional quanto internacionalmente.
Como conseqüência, a Prefeitura Municipal recebe
anualmente inúmeras solicitações para visitas técnicas,
assessorias e cooperações. Com o objetivo de gerenciar as
questões externas à cidade, criou-se em 1999 a
Coordenação de Cooperação Técnica, vinculada à
Supervisão de Informações do Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC.
Entende-se que a experiência positiva do IPPUC ao
longo dos anos confere ao instituto uma responsabilidade
social que extrapola os limites territoriais e filosóficos da
cidade.
Um excelente exemplo desse processo foi a
assistência técnica realizada na cidade de Santiago de Los
Caballeros (República Dominicana) no período 1997 –
2000.
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DA

C OOPERAÇÃO TÉCNICA.

A cooperação técnica entre
Santiago de Los Caballeros e Curitiba foi
patrocinada pela Agência Brasileira de
Cooperação (ABC), vinculada ao
Ministério das Relações Exteriores do
Governo Brasileiro, como parte de
convênios de cooperação técnica
firmados entre os dois países.
O primeiro Termo de Convênio,
assinado em fevereiro de 1997,
estabeleceu vínculos técnicos entre as
duas cidades, com a participação de
profissionais do IPPUC, do corpo diretivo
e técnico da Prefeitura de Santiago de
Los Caballeros, da Comissão de
Monumentos Históricos de Santiago e
da Associação para o Desenvolvimento
daquela cidade (APEDI).
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A cidade de Santiago de Los Caballeros é o segundo
centro urbano do país e está localizada no interior da ilha,
distante aproximadamente duas horas por transporte rodoviário
da capital, e a apenas uma hora das praias do norte.

A partir de 1999, ainda sob a
chancela da ABC, renovou-se o acordo
de cooperação entre as duas cidades com
o objetivo de fornecer assistência técnica
ao Programa de Educação Urbana para
o Centro Histórico-Comercial de Santiago
e para o Programa de Recuperação de
Habitações.
Através da elaboração de um
Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano, focado na implementação de
planos pilotos, pretendia-se elevar a
qualidade de vida dos habitantes de
Santiago e em especial dos que fazem
uso de seu Centro Histórico-Comercial.
Nesta segunda fase, técnicos da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente
de Curitiba e da Companhia de Habitação
de Curitiba (COHAB-CT), somaram-se
aos profissionais do IPPUC na
complementação dos trabalhos
relacionados à gestão de resíduos sólidos
e limpeza urbana na área central, assim
como aos relacionados à habitação e áreas
verdes.

Situada sobre uma falha geológica na placa do Caribe,
fato que direcionou o seu crescimento físico, Santiago sofreu
um acelerado crescimento populacional nos últimos 30 anos
passando de 80 mil a 500 mil habitantes. Sua principal atividade
econômica está relacionada à agroindústria e ao comércio.

A C ONDIÇÃO I NSTITUCIONAL .
A República Dominicana – como a maioria dos países
sul-americanos e caribenhos – tem o poder decisório fortemente
centralizado no âmbito federal. Historicamente, os municípios
são responsáveis por uma pequena parcela na administração
de poucos assuntos urbanos. Com o aumento dos orçamentos
municipais – a partir de 1966 – os municípios vêm ampliando
as suas atuações e estimulando processos participativos, com
a integração de diversos setores da sociedade.
Nos principais centros populacionais de Santo Domingo
e Santiago concentra-se grande parte dos problemas urbanos,
aparentemente comuns em qualquer cidade de porte similar:

O A MBIENTE G EOGRÁFICO .
A República Dominicana está
localizada na Ilha Hispaniola, no Mar do
Caribe, que abriga também o Haiti. A
capital Santo Domingo é um grande
aglomerado urbano com mais de 3
milhões de habitantes. Patrimônio da
Humanidade, a cidade possui uma
grande área colonial preservada,
constituída de belíssimos edifícios de
época. A alguns quilômetros da capital,
junto ao Mar do Caribe e ao Atlântico,
existem inúmeros hotéis e resorts
direcionados ao turismo, principalmente
de europeus e norte-americanos.

a revista do IPPUC

Alta concentração urbana e alto índice migratório;
Bairros periféricos desestruturados;
Rápido crescimento urbano;
Limitações de atendimento dos serviços públicos;
Limitações de recursos frente à demanda de
serviços.

39

Espaço Urbano

Diante de tais problemas, tanto o setor privado quanto
o público têm desenvolvido iniciativas em relação ao
saneamento, planejamento, manejo de resíduos sólidos,
transporte público, trânsito, desenho urbano e imagem futura
da cidade.

O BJETIVOS

DO

P ROGRAMA

DE

E DUCAÇÃO U RBANA .

Dirigido aos usuários do Centro Histórico-Comercial,
o Programa de Educação Urbana trata da organização do
espaço urbano central e tem como principais objetivos:

Paralelamente ao conteúdo inicial
dos termos da cooperação esboçaramse então: o traçado básico de corredores
de transportes e seus carregamentos, a
definição de linhas radiais e diametrais,
a determinação de locais para os
terminais de ponta e ainda um estudo
preliminar para um terminal de
integração.

Fortalecer Santiago como centro regional dandolhe um novo impulso e características de
“Ciudad Corazón”, através do crescimento
dirigido;
Integrar a relação Uso do Solo e Sistema Viário
ao modelo de planejamento da cidade;

Linhas NS e EW

Consolidar o Rio YYaque
aque como elemento
estruturante e integrador da cidade;
Enfocar o Setor Histórico como um sistema
urbano patrimonial, a fim de que não haja
alterações profundas em suas características
coloniais;
Impulsionar o crescimento para o sul, devido a
falha geológica ao norte.

T RAÇANDO M ET
AS
ETAS

ALÉM DOS

O BJETIVOS I NICIAIS .

O acordo de cooperação técnica – firmado para ações
no Programa de Educação Urbana – teve os seus objetivos
ampliados pela equipe de profissionais do IPPUC através da
observação da realidade local durante as visitas a Santiago.
Observou-se que um dos principais problemas da área
central relacionava-se à ausência de uma política bem definida
de transporte público, resultando em congestionamentos na
região do Centro Histórico-Comercial. O transporte público,
realizado com veículos de capacidade limitada (microônibus e
automóveis) carecia de maior eficiência também quanto ao
traçado de rotas e paradas.
Alguns ônibus foram adquiridos durante a primeira fase
da cooperação mas sem a definição prévia de itinerários, pontos
de paradas, terminais ou mesmo sistemas operacionais.
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Estudos para Estações
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O C ENTRO H ISTÓRICO -C OMERCIAL .
O Centro Histórico-Comercial é
composto de vias muito estreitas
traçadas nos tempos coloniais do
século XVI. Apesar da pouca densidade
e da existência de construções de
grande porte, o centro encontra-se
congestionado, tanto por tráfego de
veículos particulares quanto por
“conchos”, os carros utilizados para o
transporte público.

Viaduto
27 de Febrero

Terminal Central

Com o objetivo de consolidar o Rio Yaque como elemento
integrador e estruturante da cidade, a equipe técnica propôs o
rebaixamento da rodovia que separa o rio do Centro Histórico
e a construção de um túnel para permitir a fluência dos espaços
construídos a partir do Centro até a margem do rio. Desta
forma, viabilizou-se uma grande área exclusiva para pedestres,
valorizando a paisagem e criando importantes espaços de lazer.
Além das belas casas chamadas
vitorianas, construídas em madeira e
materiais pré-fabricados, existem no
centro alguns galpões de armazenamento
utilizados no passado para estocar folhas
de fumo, hoje reciclados para abrigarem
lojas comerciais.
Vários estudos contemplando
ações no Centro Histórico foram
elaborados visando as seguintes ações:

Situação atual da
via pública

Ampliações de áreas de
pedestres;
Desenho de pavimentos;
Arborização urbana;
Estacionamentos;
Legislação para despoluição
visual e proteção do
patrimônio histórico.

a revista do IPPUC

Revitalização da
via pública
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L IMPEZA U RBANA, H ABIT
AÇÃO
ABITAÇÃO

E

Á REAS V ERDES.
Estimados Señores,

A contribuição de profissionais da Secretaria Municipal
do Meio Ambiente de Curitiba produziu uma série de
recomendações para a gestão dos resíduos sólidos em Santiago:

La Ciudad de Santiago de los
Caballeros, en la República
Dominicana ha finalizado la
elaboración del Plan Estratégico que
establece una visión, 5 líneas
estratégicas, 29 programas y 158
proyectos ha ejecutarse del 2002 2010 con la participación de diferentes
actores de la ciudad. Santiago es
primera ciudad del país con un plan
aprobado oficialmente por sus
autoridades mediante resolución
municipal constituyéndose en la
Agenda Oficial de Desarrollo del 2002
al 2010. Dos proyectos claves para
lograr la línea estratégica de la Ciudad
Ordenada y Habitable son el
Fortalecimiento de la Oficina
Municipal de Planeamiento Urbano y
la Elaboración del Plan de
Ordenamiento TTerritorial
erritorial del
Municipio de Santiago. Actualmente
la ciudad tiene una población de
580.000 hab. mientras que el
municipio unos 800.000 hab. La
extensión territorial es 90 km 2 con un
acelerado proceso de conurbación
hacia dos municípios contiguos LICEY y
TA M B O R I L .
La administración municipal
representada por el Alcalde José
Enrique Sued (2002-2006) está
comprometida a desarrollar estos
proyectos en la brevedad de lo posible.
Nuestra institución, El Consejo para el
Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el
Município de Santiago, Inc. (ver
website www
.pesantiago.org), ha sido
www.pesantiago.org),
designada recientemente por el
gobierno local para coordinar los
estudios y actividades que se requieran
para elaborar el Plan de Ordenamiento
Territorial Municipal (POTM) y el
fortalecimiento de la Oficina
Municipal de Planeamiento Urbano EL
POTM complementaría el Plan
Estratégico como
herramientas de planificación de la
ciudad.

Limpeza do Centro Histórico, de rios e
fundos de vale;
Coleta domiciliar;
Plano de recuperação do depósito de lixo;
Plano de implantação de aterro sanitário.
Igualmente, técnicos da Companhia de Habitação de
Curitiba (COHAB-CT) prestaram assessoria técnica ao Programa
de Recuperação de Habitações em bairros populares,
abrangendo áreas específicas como:
Titulação;
Níveis de intervenções;
Sustentabilidade do programa;
Zonas recomendáveis de ocupação.
Questões relacionadas às áreas verdes foram discutidas
pelos participantes da cooperação que estabeleceram a base
conceitual de um sistema ancorado em critérios para áreas de
proteção de recursos naturais, áreas de parques e espaços
abertos.
Neste último item, que abrange conceitos de proteção
de fundos de vale, o programa baseou-se na conjugação de
esforços para a produção de habitações populares, possibilitando
a relocação de habitantes em situação de risco.

H ORIZONTES A MPLIADOS .
Ao voltar os olhos para situações diferentes do seu
cotidiano, o IPPUC amplia os seus próprios horizontes e
estabelece novos caminhos não apenas para as cidades
com quem coopera, mas principalmente para a própria
Cidade de Curitiba.
A experiência da equipe de técnicos em sua viagem à
República Dominicana é um exemplo prático de como executar
uma parceria dinâmica com excelentes resultados para os dois
países. Um exemplo de aproximação diplomática e
solidariedade.
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Atentamente,
Arq. José Raul Fernandez
Director Ejecutivo Consejo para el
Desarrollo Estratégico de Santiago, Inc.

Nereu Barão é Arquiteto e Coordenador
de Projetos do IPPUC.
Tácito E. Cordero é Arquiteto e Coordenador do Programa de
Educação Urbana da Cidade de Santiago de Los Caballeros,
na República Dominicana.
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coisas do ippuc
A casa onde funciona o IPPUC foi construída pela Família Möller no início da década de 30 para servir
como moradia e assim permaneceu até os anos 60, quando passou a ser utilizada pelo poder público
municipal como sede deste instituto. Hans, um alemão de Hamburgo, veio jovem para o Brasil e com
apenas 20 anos já ocupava um cargo de confiança no Banco Transatlântico Alemão, no Rio de Janeiro.
Mais tarde, já casado com Pauline (conhecida como Paula) veio para Curitiba, aqui permanecendo e
criando suas filhas: Grete (que nos ofereceu os mais preciosos dados da casa daquele período) e Úrsula.
Na década de 30, este alemão que adotara o Brasil como país, comprou uma chácara nos arrabaldes da
cidade, no Cabral. Era um terreno relativamente grande com 44 metros de largura por 144 metros de
fundos e foi escolhido pela vista espetacular da cidade. O mais interessante é que esta casa, cujo terreno
foi escolhido por oferecer um excelente panorama da cidade provinciana nos idos de 30 e 40, mais tarde
abrigaria o instituto que seria responsável por uma significativa alteração da malha urbana curitibana,
trazendo novas feições e contornos à cidade, constituindo um exemplo de planejamento urbanístico
admirado em todo o mundo. Construída como local privilegiado da família e de suas relações afetivas, a
casa foi remodelada em meados da década de 60 com conforto e bem-estar. Tornou-se então um local
privilegiado para se discutir e pensar a cidade de Curitiba e estabelecer dentro de si as melhores relações
entre o público e o privado, o trabalho e o lazer, a família e a sociedade, o individual e o coletivo.
Um grande número de visitantes de todo o Brasil e de vários países, interessados em conhecer a
experiência em planejamento urbano da cidade, desembarcam todos os anos em Curitiba para visitar o
IPPUC , carregando na bagagem uma ótima impressão do seu funcionamento e de suas instalações. Para
atender a essa demanda, além das visitas técnicas, acontece todo ano o EAGU – Estágio Aplicado em
Gestão Urbana. No ano de 2002 foram 11 participantes, dentre os quais: dois do Rio de Janeiro, dois de
Minas Gerais, dois do Paraná, dois de Alagoas, dois de Santa Catarina e um do México.

VISITAS TÉCNICAS 2002

África do Sul
Alemanha
Argentina
Bélgica
Bolívia
Chile
China
Colômbia
Coréia do Sul
Costa Rica
Finlândia
França
Holanda
Itália
Japão
México
Nova Zelândia
Paraguai
Peru
Porto Rico
Tailândia
Taiwan
Tunísia
EUA
Venezuela

TOTAL INTERNACIONAL
494

Brasil

Curitiba

CIDADES BRASILEIRAS

CIDADES IRMÃS

Belo Horizonte - MG
Campinas - SP
Canoinhas - SC
Criciúma - SC
Flores da Cunha - RS
Foz do Iguaçu - PR
Joinville - SC
Juiz de Fora - MG
Lavras - MG
Palmas - TO
Recife - PE
Rio Branco - RO
São Carlos - SP
São José do Rio Preto - SP
Ubatuba - SP
Uberaba - MG

Coimbra - Portugal
Himeji - Japão
Santa Cruz de La Sierra - Bolívia
Montevidéu - Uruguai
Treviso - Itália
Cracóvia - Polônia
Guadalajara - México
Orlando - EUA
Assunção - Paraguai
Hangzhou - China
L´ivi - Ucrânia

TOTAL NACIONAL
239

COOPERAÇÃO TÉCNICA
Santiago de Los Caballeros Rep.Dominicana
Armênia - Colômbia
Córdoba - Argentina
São Luis - Maranhão

Visitas Técnicas
Cidades Irmãs
Cidades/Cooperação Técnica
Cidades/Cooperação Técnica Vigente

COOPERAÇÃO TÉCNICA
VIGENTE
Manágua - Nicarágua
São José dos Campos - São Paulo
San José - Costa Rica
a revista do IPPUC

PAÍSES
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o planejador do futuro ...

Marina - 4a série
Escola Municipal Jardim Santo Inácio

Bianca - 4 a série
Escola Municipal Jardim Santo Inácio

Géssica - 4 a série
Escola Municipal Monsenhor Boleslau Falarz
Bruno - 4 a série
Escola Municipal Monsenhor Boleslau Falarz

e x p e d i e n t e
E SPAÇO U RBANO é uma publicação do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC,
cuja finalidade é disponibilizar ao público em geral a produção técnica deste instituto.
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colaboram diariamente para a continuidade do processo de planejamento urbano desta cidade.

nº3 - janeiro 2003

44

