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... é inútil determinar se Zenódia
deva ser classificada entre as cidades
felizes ou infelizes. Não faz sentido dividir as cidades
nessas duas categorias, mas em outras duas:
aquelas que continuam ao longo dos anos e das
mutações a dar forma aos desejos e
aquelas em que os desejos conseguem cancelar a
cidade ou são por esta cancelados.
Ítalo Calvino, Cidades Invisíveis

Editorial

É uma leitura para técnicos, permitindo a
troca de idéias. Mas também para leigos
interessados em conhecer cidades, não só
vivendo nelas, mas também buscando a
compreensão que permite chegar, com a
participação de todos, ao desenvolvimento
sustentável.

Sumário

A repercussão do número anterior da
revista mostra a utilidade da divulgação dos
projetos. Espaço Urbano passou a fazer parte da
mesa de trabalho de urbanistas e arquitetos, e
da mochila de estudantes.
Neste número, a revista fala da reforma
de um endereço de perfil profundamente
curitibano: o Mercado Municipal. História e
alimentação formando o capítulo de usos e
costumes da cidade.
Tecnologia. Nesta área mostramos a
evolução do trabalho de geoprocessamento do
IPPUC, e como ele participa da vida da cidade.
Um projeto dedicado ao turismo, mas
com as fortes conotações sociais sempre
presentes no planejamento de Curitiba, é o Linhão
do Turismo.
O Museu Oscar Niemeyer, com a bandeira
“Arte, Arquitetura e Cidade”, acolheu uma
exposição do IPPUC em sua inauguração.
E aquele que no passado foi o bairro
industrial de Curitiba, o Rebouças, e que acabou
“invadido” pela cidade, está novo. Está jovem,
está cultural. Diversão e arte se misturam.
Não somente as transformações, mas
também as idéias que geraram estas
transformações devem ser expostas. Conhecendo
melhor a origem de um trabalho, conhece-se
melhor o trabalho.
Este é o objetivo da revista Espaço Urbano.
Abrir a porta das idéias.

Luiz Masaru Hayakawa
Presidente do IPPUC
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CAPA: Tijolos utilizados na construção do Moinho Paranaense.

a revista do IPPUC

LINHÃO DO TURISMO, um novo vetor de desenvolvimento turístico, geração de renda e preservação ambiental
GEOPROCESSAMENTO, a evolução do sistema de informações georreferenciadas na cidade de curitiba
N OVO “V ELHO R EBOUÇAS ” , um novo olhar sobre a revitalização do espaço público
MERCADO MUNICIP
AL, curitiba é encontrada e se encontra aqui
UNICIPAL
MUSEU OSCAR NIEMEYER, de olho no futuro
O BSERV
A TÓRIO
BSERVA
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Continuar dividindo com seus leitores os
detalhes dos processos de intervenção urbana
desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisa e
Desenvolvimento Urbano (IPPUC). Este é o
objetivo deste novo número da revista Espaço
Urbano.

Espaço Urbano

Linhão do Turismo
UM

NOVO VETOR DE DESENVOL
VIMENTO TURÍSTICO ,
DESENVOLVIMENTO
GERAÇÃO DE REND
A E PRESERV
AÇÃO AMBIENT
AL
RENDA
PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL

N

municipais

os

últimos
têm

anos,

assumido

governos
crescente

responsabilidade na elaboração de políticas
de combate ao desemprego visando a
ampliação das oportunidades de trabalho e
renda para a população. Ao propor a
integração

de

atividades

culturais e turísticas com

econômicas,

preservação do

meio ambiente, o Programa Linhão do
Turismo

torna-se

mais

um

vetor

O PROGRAMA LINHÃO DO TURISMO é
uma continuidade do Programa Linhão
do Emprego, implementado na área sul
da cidade a partir de 1998. O nome
“Linhão” refere-se à linha de transmissão
de energia que corta a região do projeto.
Para saber mais sobre o Programa Linhão
do Emprego, ver
artigos Transporte e
Integração Social e
Planejamento
Urbano à Luz do
Censo 2000,
publicados na
edição de janeiro
da revista Espaço
Urbano.

de

distribuição social e territorial do crescimento
econômico, interligando ações isoladas e
potencializando parcerias entre diversos
setores da sociedade.

Foto: Luiz Augusto
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Com um PIB de R$ 16,3
bilhões e um crescimento
econômico de 4% ao ano, Curitiba
tem priorizado ações conjuntas para
o desenvolvimento social e
preservação ambiental com o
objetivo de assegurar a melhoria no
padrão de vida de sua população e
de minimizar os impactos causados
pelo crescimento demográfico.
Esta política, desenvolvida ao
longo de quase quatro décadas, tem
gerado resultados que extrapolam o
nível local, tendo contribuído para
uma mudança considerável no perfil
turístico da capital paranaense.
Visitantes do Brasil e do
exterior são atraídos pela beleza dos
muitos parques urbanos, pela
eficiência do transporte público e por
programas ambientais e sociais que
fizeram de Curitiba uma cidade
referência no campo do urbanismo.
De fato, no período 1991 - 2001 o
fluxo de visitantes dobrou, passando
de 717.082 [1991] para 1 milhão e
419 mil [2001].

Foto: Carlos Ruggi

Memorial Ucraniano, no Parque Tingüi,
sendo fotografado por turista.

Simultaneamente, no limiar do novo milênio, a
Cidade de Curitiba e sua Região Metropolitana
alcançaram novo patamar em termos de crescimento
industrial e oferta de serviços: instalaram-se as
montadoras de automóveis e, com elas, as indústrias
periféricas; expandiu-se a rede de hotelaria com recordes
em sua ocupação; as opções gastronômicas
diversificaram-se com um aumento considerável de
restaurantes; grandes centros de compras, shopping
centers e hipermercados estão sendo planejados e
construídos.
A cidade se prepara para viver uma nova década
de crescimento, diversidade cultural e entretenimento,
ao mesmo tempo em que prepara o terreno para o
estabelecimento de uma comunidade mais participativa
e igualitária, a fim de que todos os seus participantes
continuem a colher os frutos dessa nova etapa do
desenvolvimento urbano.

A A
TIVID
ADE ECONÔMICA NO LINHÃO DO TURISMO
ATIVID
TIVIDADE

a revista do IPPUC

A região atendida pelo Linhão do Turismo possui uma economia predominantemente baseada
nos serviços. Nos 20 bairros cortados pelo eixo, existem 5.900 estabelecimentos comerciais, 8.700
de serviços e, ainda, 1.000 indústrias, somando 15.500 estabelecimentos ativos, o que representa
13,28% dos empreendimentos do Município. Segundo a Secretaria de Finanças, esses 20 bairros
estão em plena efervescência comercial. Entre 1999 e 2000 foram expedidos 2.882 novos alvarás,
e em 2001, 941 novos estabelecimentos foram abertos. A Cidade Industrial concentra a maior
atividade econômica, com 4.230 estabelecimentos empresariais; é o bairro recordista em aberturas
de empresas nos três setores — indústria, comércio e serviços. Outros bairros se destacam pelo
aquecimento de sua atividade econômica, como é o caso do Boa Vista e de Santa Felicidade, recordistas
de alvarás. O Bacacheri e o Bairro Alto também figuram na lista dos que mais têm aberto novas
indústrias.
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O

Linhão do T
urismo
Turismo
corresponde a um grande eixo com
51 km de extensão, localizado na
área norte da cidade, que irá
interligar 12 parques urbanos e
passará por 20 bairros, entre eles, o
tradicional bairro italiano de Santa
Felicidade. O eixo principal estará
constituído por ruas tradicionais que
serão devidamente reurbanizadas.
O
projeto
prevê
o
envolvimento indireto de outros 12
bairros, pontilhados de parques,
bosques e diversos locais que
apresentam potencial turístico.
Combinando turismo e
consciência ecológica, o projeto
prevê oferta da gastronomia típica,
preservação e incremento de
parques, paisagismo, valorização do
artesanato, desenvolvimento do
comércio, promoção de eventos
culturais e incentivo ao lazer.

Foto: Carlos Ruggi

NOSSA VOCAÇÃO TURÍSTICA
Aos poucos Curitiba vem se consolidando como um
dos novos pólos de visitação dentro do país, afirmando
sua vocação turística. O setor já representa 5% do PIB de
Curitiba, garantindo bons resultados para a economia do
município. Do total de visitantes, 96% são brasileiros
[Paraná, São Paulo e Santa Catarina] e 3,7% estrangeiros
[Alemanha, EUA e Argentina]. De cinco anos para cá, a
rede hoteleira cresceu 53,6% e hoje conta com 126 hotéis
e flats e mais 13 distribuídos em municípios vizinhos. Isso
significa aproximadamente 15 mil leitos. Há outros 21 hotéis
e flats em construção na capital e outros 5 na região
metropolitana.

FLUXO DE TURISTAS

Linhão do Turismo

Fluxo

1.600.000
1.400.000
1.200.000

+34,62%

1.000.000
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871.894

1.114.790

998.495

1.060.533

1.098.990

1.053.939

1.418.838

FONTE:: Paraná Turismo - Estudo da Demanda Turística - 2001
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UM CENÁRIO BUCÓLICO IMERSO
Curitiba possui atualmente
cadastrados 21.455.042 m2 de áreas
verdes públicas, em bosques,
parques e praças. A região dos 20
bairros que são cortados pelo Linhão
do Turismo possui área verde total
[particular
e
pública]
de
23.009.283,29 m2, o que representa
média de 57,43 m 2 /habitante,
bastante superior ao índice mínimo
de área verde por habitante de

NA

M ALHA URBANA

acordo com a ONU, que é de 16,00 m2 por habitante.
Dos 15 grandes parques urbanos da cidade, 9 estão
dentro do eixo principal do projeto, que prevê a
implantação de pelo menos 3 novos parques: Parque
do Atuba, Parque Vista Alegre e Parque Nascentes do
Belém, ampliando o número de atrações no eixo do
Linhão do Turismo. Outros parques importantes no
cenário turístico da cidade encontram-se próximos ao
eixo do Linhão do Turismo, dentro da área de abrangência
do projeto, como o Bosque do Papa, o Bosque Alemão e
a Universidade Livre do Meio Ambiente.

parque tanguá
parque da barreirinha

parque passaúna

parque
são lourenço

parque barigüi

parque tingüi

parque da pedreira

parque italiano
parque fazendinha
Fotos: Carlos Ruggi e Nani Gois

A

DIVERSIDADE DA REGIÃO COMPREENDIDA NO

L INHÃO

DO

T URISMO

PERMITIU A

CARACTERIZAÇÃO DE ÁREAS ONDE SE DEST
ACAM ASPECTOS GASTRONÔMICOS , ÉTNICOS ,
DESTACAM
a revista do IPPUC

NA
TURAIS E DE FOMENTO À TECNOL
OGIA .
NATURAIS
TECNOLOGIA
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REGIÕES

Santa Felicidade

CO

Formada por imigrantes italianos do Vêneto e do Trento
há mais de 130 anos, a acolhedora Santa Felicidade é sinônimo
de boa comida, bom vinho, simpatia e calor humano. Contando

CAMPO MAGRO

com dezenas de restaurantes de comida típica é o centro
gastronômico de Curitiba por excelência. Ao longo de suas
duas principais avenidas – Manoel Ribas e Via Vêneto – pode-

N

TO

RN

O

N

O

RT

E

Parque Tingüi

Circuito V
erde que
Verde
te quero V
erde
Verde

Rua da Cidadania
Santa Felicidade

Bosque
Vista Alegre

Bosque
São Cristóvão

se observar um valioso acervo arquitetônico, destacando-se a
Casa dos Arcos, a Casa dos Gerânios, a Casa Culpi e o Parque
São Cristóvão.

Parque Barigüi

BR-277 PONTA GROSSA
NORTE DO PARANÁ

Terminal Campo Comprido
Parque Passaúna
Centro de Design
CAMPO LARGO

Rua da Cidadania
Terminal Fazendinha

Estrada do Mato Grosso
Estrada da Ferraria

Mirante
Parque Passaúna

Bosque
da Fazendinha

Parque Caiuá
Parque Diadema

Parque
4 Estações

Parque
dos Tropeiros
ARAUCÁRIA

Foto: Nani Gois

Circuito de TTurismo
urismo
Rural Thomaz Coelho

Bosque
M.Garrincha

Bosque
do Trabalhador

Foto: Nani Gois

Tecnológica

Ruas da Cidadania / TTerminais
erminais
P arques na área de abrangência
do Linhão do TTurismo
urismo

Traçado do Linhão do TTurismo
urismo

Essa região abriga quatro grandes instituições de ensino
superior, a própria CIC, o Parque de Software, com empresas

Traçado do Linhão do Emprego
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PORTO
ALEGRE

dedicadas à produção de programas de informática, e o centro
de Design do Paraná.
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Circuito da
Natureza

ALMIRANTE
TAMANDARÉ

TEMÁTICAS
Parque
Nascentes do Belém

Terminal
Barreirinha
Parque
Tanguá

Parque
da Barreirinha

AS
RR ULO
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O
RO /SÃ e m /
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o
U
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Q
sm Ba M sa
ri

Parque
Atuba

Unilivre
Terminal
Pilarzinho

Poloneses, ucranianos e alemães fazem parte da
paisagem étnica da Cidade de Curitiba. A riqueza cultural e
artística desses povos está preservada nos parques e nos

o
Tu r o d o a c i
t o r
ua h G
Q in a
m el
Ca p

Pedreira Paulo Leminski
Ópera de Arame
Parque Bacacheri
Museu Rosacruz

Etnias
bosques da cidade e nos memoriais da imigração, com as
réplicas de edificações de época. Festas típicas e produtos da
gastronomia dos imigrantes também ajudam a eternizar a

Rua da Cidadania
Terminal Boa Vista

importância da sua presença na região.

Bosque Alemão
Bosque do Papa
Torre Panorâmica

PINHAIS
PIRAQUARA
Caminhos
Trentinos na Serra
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PINHAIS/PIRAQUARA
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O
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Foto: Carlos Ruggi
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Foto: Nani Gois
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Ambiental
Região rica em áreas verdes naturais, com espaços de
lazer, prática de esportes e atividade culturais. Destaque para

a revista do IPPUC

o Parque da Barreirinha, que foi o primeiro a ser implantado
com controle ambiental e preservação de fundos de vale.
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parque tingüi /
memorial ucraniano

Linha
Verde
Uma das modalidades de transporte urbano
existente hoje em Curitiba é a Linha Turismo, que
percorre 40 quilômetros e interliga os principais
pontos turísticos da cidade. O projeto Linhão do
Turismo prevê a reestruturação desta linha com a
criação de 3 novos percursos, sendo um deles, a
Linha Verde, que vai atender os pontos de interesse
da área do projeto.
As outras duas linhas atenderão os pontos de
interesse a partir da central de Curitiba, e ao sul da
cidade ligará ao Parque Náutico e Zoológico.
A Linha Verde terá uma extensão aproximada
de 30 quilômetros a serem percorridos em uma
hora e trinta minutos. Através dela, o visitante
poderá conhecer os parques e atrativos turísticos,
tendo como ênfase a política de preservação
ambiental da cidade de Curitiba.

Foto: Nani Gois

parque barigüi

torre panorâmica
Foto: Juliano Martins
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Os ônibus utilizados na Linha Verde seguirão
os modelos que servem a atual Linha Turismo,
com janelas panorâmicas e muito conforto.
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Foto: Nani Gois

memorial árabe

Foto: Nani Gois

Foto: Nani Gois

parque tanguá

museu
oscar niemeyer

Foto: Joel Rocha

bosque do papa

parque são lourenço

Foto: Juliano Martins

Foto: Carlos Ruggi

bosque alemão

Foto: Cesar Brustolin

parque da barreirinha

setor histórico /
memorial da cidade

unilivre
-universidade livre do meio ambiente-

Foto: Alexandre Mazzo

parque nacsentes do belém

Foto: Nani Gois

passeio público

Foto: Amaury Cosiaki

ópera de arame /
pedreira paulo leminski

jardim botânico
a revista do IPPUC

portal de santa felicidade

Espaço Urbano
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Foto: Nani Gois

Foto: Carlos Ruggi

Foto: Nani Gois

Santa Felicidade

PÓLO TURÍSTICO

POR

E XCELÊNCIA

S ANT
A F ELICID
ADE , PRINCIP
AL PÓL
O TURÍSTICO DE C URITIBA , É UMA D AS
ANTA
ELICIDADE
PRINCIPAL
PÓLO
LINHÃO DO TURISMO . A COLÔNIA DE SANT
A F ELICID
ADE
ANTA
ELICIDADE

MAIORES ATRAÇÕES DO

TIR D A CHEGAD
A DOS IMIGRANTES IT
ALIANOS PROVENIENTES D AS
NAS CEU A PA R
RTIR
CHEGADA
ITALIANOS

VÊNETO

REGIÕES DO

E DO

T RENTO. O QUE HOJE SE CONHECE COMO
C URITIBA ERA , NA ÉPOCA – HÁ 130

BAIRROS MAIS TRADICIONAIS DE

UM DOS
ANOS

–

UMA IMENSA ÁREA COBER
TA DE MA
TA NA
TIV
A USAD
A COMO ROT
A PEL
OS TROPEIROS .
COBERT
MAT
NATIV
TIVA
USADA
ROTA
PELOS

O

NOME

F ELICIDADE

É HOMENAGEM A

F ELICIDADE B ORGES ,

POR TER DOADO

AS TERRAS À COLÔNIA , F ACILIT
ANDO O ASSENT
AMENTO DE MUIT
AS
PAR
T E DE SU
SUAS
ACILITANDO
ASSENTAMENTO
MUITAS
ART

FAMÍLIAS. O ESPÍRITO
“SANT
A ”, ACRES
CIDO
ANTA
ACRESCIDO

O

RELIGIOS
O DOS COL
ONOS TERIA MOTIV
ADO O APELIDO DE
RELIGIOSO
COLONOS
MOTIVADO
AO NOME D A BENFEITORA .

BUCÓLICO CENÁRIO DA COLÔNIA TRADICIONAL , EMOLDURADO POR

AS , ERA POVOADO DE CARROÇAS E CA
V AL
OS .
PEQUENAS CHÁCARAS E FAZEND
AZENDAS
CAV
ALOS

O

ESPÍRITO COMUNITÁRIO DESENVOL
VEU - SE A PA R
TIR D AS FEST
AS RELIGIOSAS , DO
DESENVOLVEU
RTIR
FESTAS

A S E VERDURAS E D A PRODUÇÃO D E VINHOS A R
TESANAIS .
COMÉR C I O D E F R U TTA
RTESANAIS

P AR
TE
ARTE

DESSA PRODUÇÃO ERA LEV
AD
A S OBRE CARROÇAS E VENDID
A DE CASA EM
LEVAD
ADA
VENDIDA

CASA NA ÁREA CENTRAL DE

NA

DÉCAD
A DE
DÉCADA

CURITIBA .

1950,

CAMINHÕES D E PASSAGEM C O M DESTINO A O

ADO COMEÇARAM A TRANSIT
AR PEL
A REGIÃO .
NOR
TE DO EST
ESTADO
TRANSITAR
PELA
NORTE

APROVEIT
ANDO
PROVEITANDO

ESSE

F LLU
UXO D E VIAJANTES, ALGUMAS FAMÍLIAS COMEÇARAM A S E R V I R REFEIÇÕES E

AS CASAS.
PASSARAM A DIVIDIR AS MESAS DE SU
SUAS
MORADORES DE

CURITIBA

MOTIV
ANDO
VA

I N S TTA
A LLA
AÇÃO

A

EM

POUCO TEMPO , OS PRÓPRIOS

F O R A M S E D U Z I D O S P E L A S D E L Í C I A S DA
DOS

SEUS

PRIMEIROS

COLÔNIA,

R E S TTA
A U R A N T E S,

QUE

SE

1960. H OJE O BAIRRO CONT
A COM
CONTA
A URANTES CUJA CULINÁRIA , BASEAD
A NAS REFEIÇÕES CASEIRAS
DEZENAS DE REST
RESTA
BASEADA
A L I A N O S , A T R A I T U R I S TTA
AS BRASILEIROS E
D O S A N T I G O S I M I G R A N T E S I TTA
INTERNACIONAIS .
AMENTE A PAR
TIR DE
MUL
TIPLICARAM RAPID
RAPIDAMENTE
ARTIR
MULTIPLICARAM

A PESAR

D AS CARACTERÍSTICAS AGRÁRIAS E ÉTNICAS DE

S ANT
A F ELICID
ADE
ANTA
ELICIDADE

TIV
A S A PA R T I R DO P R O C E S S O D E
TEREM SOFRIDO INTERVENÇÕES SIGNIFICA
AT
VA
URBANIZAÇÃO, SEU CONJUNTO ARQUITETÔNICO DE CASAS TÍPICAS

– QUE RESISTIRAM
– CONTINU
A TENDO U M IMPOR
T ANTE PAPEL N A
CONTINUA
IMPORT
MEMÓRIA DA CIDADE . P RESERVÁ - LAS É U M COMPROMISSO C O M A S GERAÇÕES
FUTURAS, MAS O P ROGRAMA L INHÃO DO TURISMO VAI ALÉM, PROPOR
CIONANDO
PROPORCIONANDO

O
AOS A V ANÇOS DO PROGRESS
PROGRESSO

E AMPLIANDO AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS E S OCIAIS PARA A S OBREVIVÊNCIA DE
TURA .
TOD
A UMA CUL
CULTURA
TODA
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Foto: Nani Gois

a revista do IPPUC

Foto: Ricardo Almeida

A Festa da Uva e a Festa do Vinho
são duas atrações sazonais de
Santa Felicidade, mantendo
vivo o folclore dos imigrantes
italianos.
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R OTEIROS A LTERNA
TIVOS
TERNATIVOS
I NTEGRAÇÃO
M ETROPOLIT
ANA
ETROPOLITANA

E

Nove roteiros metropolitanos
pautados em propostas do Fórum
Metropolitano de Turismo, criado
com a finalidade de articular e
potencializar políticas turísticas
conjuntas, incorporam-se ao
Programa Linhão do Turismo.
Amplia-se assim a sua área de
abrangência para o entorno
metropolitano, aliando-se às belezas
naturais, a riqueza étnica regional, a
história da imigração paranaense, a
história natural, além de atividades
de ecoturismo, como alpinismo,
trekking, rapel, rafting etc.

Programa Linhão do Turismo
prevê a definição de roteiros complementares através
do mapeamento de serviços e de opções variadas na
área de produtos turísticos, com a oferta de produtos
regionais [vinhos, mel, compotas, hortifrutigranjeiros,
artesanatos] diretamente da fonte de produção.
Vários circuitos turísticos se interligam na fronteira
da Cidade de Curitiba com outros municípios da Região
Metropolitana. O Linhão do Turismo irá consolidar este
potencial turístico regional, tornando-se o “portal” de
acesso para uma série de atrações compostas de diversas
modalidades de turismo em áreas naturais, nas categorias
de turismo rural, cultural e de aventura.

.
.
.

Linhão do Turismo

Medidas para a consolidação do

I NCREMENTO das atividades
L A N Ç A M E N T O de novos

para

turísticas da região

até

produtos
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em

espaços

multi-

Gestor do Projeto Linhão
do Turismo
Sérgio Matheus
Arquiteto
matheus@ippuc.org.br

Órgão Responsável
CIC - Companhia de
Desenvolvimento de
Curitiba

Para saber mais
www.curitiba.pr.gov.br
cic@cic.curitiba.pr.gov.br
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Geoprocessamento

Oscar Ricardo Macedo Schmeiske.
Colaboração de Maria da Conceição Lass,
Lucimara Wons e Suely Fischer de Morais.

As primeiras tentativas de processar dados com
características espaciais aconteceram na Inglaterra e
nos Estados Unidos nos anos 50, com o objetivo de
reduzir custos de produção e manutenção de mapas.
Porém, os primeiros Sistemas de Informação
Geográfica surgiram no Canadá na década de 60, a
partir da criação de um inventário de recursos
naturais. Ao longo dos anos 70 foram desenvolvidos
novos e mais acessíveis recursos de hardware,
tornando viável o desenvolvimento de sistemas
comerciais. No entanto, foi no meio militar que a
tecnologia avançou e se expandiu nos 10 anos
seguintes. Apenas no começo dos anos 80 é que as
aplicações em planejamento e controle urbano
começam a surgir. O planejamento urbano passou a
ser, então, uma das áreas mais beneficiadas pelo
avanço das geotecnologias e pela disseminação de
seu uso.
Em consonância com o desenvolvimento
tecnológico mundial, em meados da década de 80, a
Cidade de Curitiba passou a investir no
desenvolvimento, adequação e aplicação desta
tecnologia, incorporando-a ao seu cotidiano e
tornando-se

um

dos

geotecnológicos do país.
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1826

pré-história
Quando
o
homem
ainda
era
predominantemente nômade e sua
alimentação dependia da caça e da coleta,
alguns grupos perceberam a importância de
registrar eventos aos seu locais de
ocorrência.

Primeira análise registrada dos efeitos da
localização feita pela Escola Histórica Alemã,
por von Thünen, que se concentrou no
estudo da influência da distância da cidade
aos pontos de produção agrícola, em estudos
sintetizados na teoria da renda da terra
chamada “Anéis de Thünen” .

A Evolução do Geoprocessamento em Curitiba
A produção de mapas é uma atribuição que
remonta aos primeiros anos da criação do Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC. A
cartografia feita à mão por Julius Forrer, responsável pelo
Setor de Aerofotogrametria do IPPUC, deu origem ao
mapa oficial de arruamento de Curitiba. Produzido
primeiramente em 1971 e com edições até hoje, este mapa
serviu de base para muitos mapas temáticos feitos também
manualmente. As dificuldades para sua elaboração foram
inúmeras: além de métodos disponíveis rudimentares, toda
a produção cartográfica era controlada pelos militares da
aeronáutica que exerciam um controle muito forte sobre
o levantamento e a disponibilidade da informação.

Diretrizes e procedimentos básicos
definidos

Plano

Diretor

de

a criação da Base de Referência
Espacial de Curitiba como base
única para a formação do Banco
de Dados Georreferenciado e
mantida com o mesmo grau de
atualização para todos os usuários

A demanda por mapas atualizados, aliada aos
avanços tecnológicos, possibilitou o início do processo de
substituição destes mapas por outros, produzidos em
computador. Em 1984 a Prefeitura de Curitiba instalou o
SCITAN – Sistema Cartográfico de Informação Técnica e
Análise Urbana – vinculado ao IPPUC e estruturado para
se tornar um banco de dados em condições de
proporcionar informações para os diversos setores e
instituições municipais.

envolvidos;
a adoção de uma codificação
espacial padrão de referência,
composta por bairro, quadra, lote
e trecho de rua;
a implantação de procedimentos
para garantir a manutenção
permanente da Base Cartográfica
visando efetivar a atualização e

O impulso definitivo à história do
geoprocessamento Municipal aconteceu em 1989, com a
elaboração do Plano Diretor para a implantação do
Geoprocessamento em Curitiba e a criação do Setor de
Geoprocessamento no IPPUC, cuja principal realização
inicial foi a transformação do acervo gráfico convencional
para a forma digital.
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Base

de

1929

1909
Pioneiro no desenvolvimento de uma teoria
geral da localização, Alfred Weber estudou
a influência dos custos de transporte sobre
a localização de uma firma, analisando os
fatores trabalho e forças aglomerativas.

O surgimento do embrião das Geociências
deu-se, de fato, com a Lei da Gravitação de
Reily: “A interação potencial entre um
consumidor e vários pontos varejistas dentro
de uma área urbana varia diretamente com o
poder de atração (ou tamanho) de cada ponto
e investimento em relação à distancia que
separa o consumidor do ponto de origem.”

demografia, arruamento, atividades econômicas, divisas
administrativas e operacionais, zoneamento e uso do solo,
equipamentos urbanos, subabitação e pavimentação
urbana.

Em 1990, o IPPUC firmou
um Convênio de Cooperação Técnica
com a Companhia Paranaense de
Energia – COPEL, a Companhia de
Saneamento do Paraná – SANEPAR e
a Telecomunicações do Paraná S.A. –
TELEPAR, para a contratação conjunta
de serviços de cartografia e o estímulo
à integração de informações. Esta foi
uma solução compartilhada para
atender às necessidades comuns de
mapeamentos cartográficos com a
otimização de investimentos e o
estabelecimento de normas para a
padronização das informações.

Em 1995, o município de Curitiba foi contemplado
com um investimento do BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento) para a implementação de um Sistema
de Informações Geográficas envolvendo a aquisição de
software e hardware, que incluiu a implantação de uma
rede de fibra ótica entre os principais órgãos usuários de
geoprocessamento na Prefeitura, além de treinamento,
desenvolvimento e fortalecimento institucional.
Um grupo constituído por representantes das várias
secretarias municipais realizou o levantamento de
necessidades, definiu requerimentos básicos e elaborou
recomendações para o edital de licitação referente à
contratação de serviços de implementação do Sistema de
Informações Geográficas de Curitiba, visando uma solução
integrada para o geoprocessamento municipal. Desta
forma, a partir de meados dos anos 90, iniciava-se o
processo de consolidação de uma nova postura em relação
ao geoprocessamento da Prefeitura de Curitiba, voltada à
disseminação e à desmistificação desta tecnologia.
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A Base de Referência Espacial
pelo IPPUC foi concluída em 1993 e
distribuída para as demais secretarias
municipais que implantavam um
núcleo inicial de geoprocessamento.
Com o término dessa Base, a
Secretaria Municipal de Urbanismo da
Prefeitura de Curitiba assumiu a sua
manutenção como complemento à
Planta Cadastral Imobiliária da Cidade.
Neste período também foram
desenvolvidas metodologias para a
produção
de
mapeamentos
automatizados e editoração gráfica de
informações temáticas diversas, entre
elas:
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Foto: Carlos Ruggi

Bases do Geoprocessamento
Geoprocessamento é o uso automatizado de
informação que de alguma forma está vinculada a um
determinado lugar no espaço, seja por meio de um simples
endereço ou por coordenadas. As siglas SIG ou GIS (do
inglês) são comumente utilizadas para referir-se aos
Sistemas de Informações Geográficas.
As atividades que viabilizam um sistema de
informações georreferenciadas podem ser divididas em três
etapas:
montagem da base espacial georreferenciada;
montagem de banco de dados;
vinculação do banco de dados à base.
Base Espacial
As técnicas tradicionalmente utilizadas na
montagem da base espacial (o mapa básico) são:
digitalização de mapas de papel existentes
Esta técnica deu origem às primeiras bases
espaciais do sistema curitibano. Apresenta limites
de precisão ocasionados pelos possíveis erros de
origem e pela alta incidência de operação
manual.

Foto: Carlos Ruggi

o sensoriamento remoto
É a utilização de imagens capturadas por sensores
instalados em satélites. Devido à baixa resolução
das imagens, alto grau de inclinação e pouca
experiência em restituição destas imagens, esta
técnica ainda não se apresenta como a opção
satisfatória para a escala urbana; avanços
recentes dos sensores e do processamento de
imagem qualificam este processo como uma boa
alternativa num futuro próximo.
fotografia aérea com posterior restituição
É a técnica utilizada atualmente para a montagem
das bases espaciais em Curitiba. São realizadas
coberturas aerofotogramétricas de escala 1/8.000
com posterior ortorretificação e restituição na
escala 1/2.000. Ortorretificação é o processo que
transforma as medidas das fotos em medidas
equivalentes às medidas reais, guardada a escala.
Este processo é necessário uma vez que
fotografias são representações no plano do perfil
da Terra, que não é plano.

nº4 - abril 2003

18,

Além disso, as imagens são tomadas a partir de
um ponto central (a lente da câmera) o que gera
distorções à medida que a imagem se aproxima
mais de suas bordas. Em seguida é feita uma
restituição onde alguns elementos escolhidos da
fotografia são transformados de imagens em
vetores.
A base espacial assim obtida é então
georreferenciada, ou seja, os pontos
representados no arquivo devem corresponder
aos pontos reais. Para se fazer esta relação, são
utilizados marcos referenciais, cujas coordenadas
são conhecidas, e pontos complementares
levantados em campo através de equipamentos
de precisão (GPS referenciais).
Na imagem ao lado estão
sobrepostos o arquivo vetorial
de uma restituição e a ortofoto.
Neste exemplo, nem todos os
níveis de informação da
fotografia foram restituídos.
Devido ao alto custo e ao
tempo demandado para uma
restituição completa, existe
uma tendência à diminuição
do

número

de

níveis

restituídos, restringindo-se
aqueles onde o arquivo
vetorial é imprescindível e
utilizando-se a ortofoto ou até
uma fotografia métrica normal
para a interpretação dos
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demais níveis de informação.
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Banco de Dados
A organização de Bancos de Dados únicos ou integrados constitui a base de um bom
Sistema de Informações Georreferenciadas. Como na maioria dos municípios brasileiros, havia
dentro da estrutura da Prefeitura de Curitiba uma quantidade de bancos de informações isolados,
sediados nas vária secretarias e órgãos municipais.
Se, por um lado, a existência destes bancos de dados permitiu que se partisse de uma base
estabelecida, possibilitando resultados mais rápidos, por outro, pode vir a gerar imperfeições no
sistema, já que os dados foram coletados e armazenados em formatos variados, e, portanto, sujeitos
a várias conversões. Esta situação pode ser minimizada em bancos de dados que utilizam tecnologias
mais recentes já no seu início.
Sob a coordenação do IPPUC, a Prefeitura de Curitiba vem realizando um trabalho de
unificação dos bancos existentes, gerando um banco de dados único e com formato mais adequado
a pesquisas gerenciais e georreferenciamento. A alimentação deste banco de dados unificado é
feita através de três fontes: o Setor de Geoprocessamento do IPPUC, que faz a aquisição das
informações de diversas maneiras, o Setor de Banco de Dados do IPPUC, que é o principal canal
de fornecimento de informações sobre os equipamentos urbanos, e alguns outros órgãos da
Prefeitura que já estão estruturados o suficiente para fazer a alimentação direta do banco de dados.
Vinculação do Banco de Dados à Base Espacial
A última etapa na implantação do Sistema é feita através de chaves de acesso que são
atribuídas às feições gráficas e que têm correspondentes no banco de dados alfanumérico. Esta
vinculação permite a recuperação da informação de forma espacial e o cruzamento dos diversos
níveis de informação. Também permite que dados tabulares, como os resultados do censo, por
exemplo, sejam expostos em forma de mapas.

Aplicações de Geoprocessamento
A aplicação mais típica do geoprocessamento
é a confecção de mapas, por isso é comum confundirse mapeamento eletrônico com geoprocessamento.
Em Curitiba, o IPPUC é o órgão responsável pela
elaboração de algumas centenas de mapas, e pelas
atualizações anuais do mapa oficial de arruamento,
bem como pelo fornecimento destes mapas aos
planejadores do Instituto, aos diversos departamentos
da Prefeitura e ao público em geral.

Foto: Alexandre Mazzo
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Você já deve ter visto na televisão aquelas filas enormes, em que pais,
avós e outros parentes esperam dias para fazer a matrícula de seus filhos. São
cenas tristes de um acampamento degradante, como se os cidadãos tivessem
que lutar e vencer alguns adversários para obter um direito seu fundamental.
Talvez você não tenha percebido, mas estas cenas não se
repetiram este ano. Pelo menos nas escolas da rede municipal de
Curitiba.
Em uma ação conjunta, a Secretaria Municipal de
Educação e o IPPUC realizaram o processo com parte do
fluxo inverso, ou seja, a matrícula foi até os alunos.
O

PROCESSO
A cidade foi dividida em áreas de abrangência

de cada escola. Estas áreas de abrangência são definidas
de modo a evitar grandes deslocamentos e o cruzamento
de obstáculos naturais, viários e de segurança. Os alunos
que freqüentavam a rede pública já tinham seus dados,
inclusive endereço, cadastrados. Para os alunos que
deveriam entrar este ano na escola foi feita uma chamada
através de uma extensiva campanha publicitária. Os pais
ou responsáveis deveriam comparecer a uma escola da
rede, qualquer escola, e preencher uma ficha. Para os casos
onde a campanha poderia não surtir os efeitos necessários,
especialmente áreas de habitação irregular, onde se registram
altos índices de evasão escolar, foi realizado um levantamento
casa a casa. Os pesquisadores explicavam o procedimento e
preenchiam uma ficha na qual constavam os dados necessários à matrícula.
Para ambos os casos, solicitou-se a apresentação de uma fatura de energia
elétrica e o número desta fatura fazia parte dos dados coletados. Esta informação
foi fornecida à concessionária de energia elétrica, COPEL, que gerou um
arquivo com a localização vinculada à conta e ao poste de alimentação mais
próximo. Este procedimento possibilitou a localização de praticamente todos
os endereços além de limitar a falsa informação.
Isto feito, um sistema de geoprocessamento cruzou as informações
dos locais de moradia das crianças e a área de abrangência e capacidade
das escolas, e designou automaticamente a escola para a qual deveria ser
direcionada cada matrícula. Então foi enviada uma carta às residências,
informando a escola designada. Se não concordassem com a escolha
do sistema, os pais poderiam solicitar junto aos núcleos educacionais
a mudança para outra escola, justificando os motivos. Caso contrário,
se estivessem satisfeitos com a escolha do sistema, bastaria
encaminhar-se a esta escola para formalizar a matrícula, que já
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estava reservada.
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Geoprocessamento Passo a Passo
Seleção de Posição
Uma das aplicações mais importantes do SIG é o auxílio à localização de novos equipamentos
sociais no território urbano. Procedimentos de geoprocessamento, aplicados na implantação de
unidades de saúde, creches, unidades de assistência ao idoso etc, permitem a racionalização no
emprego dos recursos públicos através da otimização da localização dos equipamentos.
Implementação de Escola Municipal
O primeiro passo é a decisão da necessidade de
implantação a partir do aumento da demanda e da
disponibilidade de recursos. O passo seguinte, é a busca
de um local que otimize as funções da escola em relação à
demanda.
Primeiramente, faz-se a análise da rede de escolas
existentes. O mapa mostra a rede de escolas municipais
de Curitiba circundadas por raios que variam de acordo
com sua capacidade. Este mapa mostra claramente as áreas
atendidas e os vazios existentes.
Num segundo momento, procura-se, dentro das
áreas com vazios, aquelas que apresentam população com
renda compatível à dos maiores clientes para as escolas
municipais.
O mapa destaca em vermelho os vazios e as áreas
de renda inferior a três salários mínimos.
A seguir, cruza-se a informação obtida com um
mapa de densidade de população na faixa etária de 2 a
13 anos (crianças que podem utilizar a escola no momento
ou em um futuro próximo).
Dentro das áreas assim selecionadas, destacam-se
os terrenos disponíveis com mais de 2.000 m², eliminandose aqueles com muita inclinação e os muito próximos a
vias rápidas ou rodovias.
O resultado obtido é um número pequeno de
alternativas que atendem a critérios técnicos de otimização
e que podem ser muito mais facilmente analisadas.
Os passos descritos e a seleção devem ser refinados
com informações importantes, como disponibilidade de
transporte público, áreas de risco etc.
Planos de Resposta a Emergências
Embora esta aplicação seja tradicionalmente chamada de “plano de resposta”, para que sua
utilização seja válida, deve-se concentrar tanto na prevenção e preparação quanto nas medidas de
atendimento posterior.
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Projeto El Niño
O Projeto El Niño foi a primeira experiência de
ação integrada por sistemas de informações em Curitiba.
Pela atividade exacerbada da corrente de El Niño no
segundo semestre de 1997, previa-se que o verão de 1997/
98 traria muita chuva, com altos riscos de enchentes e
alagamentos, especialmente nas regiões sul e sudeste do
Brasil.
O primeiro passo do projeto foi o mapeamento
das áreas de risco. No mapa inicial foram registradas as
áreas sujeitas a enchente, derivadas do cruzamento da
hidrografia com as curvas de nível, além das áreas atingidas
pela maior enchente até então registrada (1983) e das áreas
com registros de alagamentos.
Do cruzamento destas áreas com as informações
domiciliares, identificou-se a população localizada em áreas
de risco.
O próximo passo foi mapear as unidades de saúde
que poderiam dar informações e tratamento, tanto
preventivo quanto curativo, à população identificada, e as
unidades que poderiam servir de apoio no caso da
ocorrência de emergências correlatas. Este apoio se daria,
principalmente, na forma de locais para acolhida de
desabrigados, pontos de monitoramento dos rios e
depósitos para materiais de atendimento.
Na figura, vemos o detalhe de uma área de risco e
as unidades identificadas.
Utilizando as informações anteriormente citadas
executou-se um plano de informação à população em área
de risco que consistia em:
informação sobre riscos à saúde advindos de
inundações;
disponibilização e informação de um número
telefônico único;
indicação de uma unidade de saúde para maiores
esclarecimentos e para casos de necessidade de
atendimento médico;
designação de um ponto para o qual dirigir-se em
caso de desabrigo.
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Entre as ações do poder público houve a
preparação das unidades de saúde para doenças vinculadas
a inundações, disponibilização de viaturas e barcos de
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resgate em pontos estratégicos, distribuição de kits (colchão, cobertor, roupas e alimentos) nas
unidades de abrigo emergencial e montagem de postos de observação e alerta.
Como resultado do projeto, pela primeira vez nenhum óbito em decorrência imediata das
chuvas foi registrado e, durante o ano, houve uma sensível redução nos casos de mortes por
leptospirose, diarréia em adultos e hepatite A.
Nos anos seguintes, a experiência adquirida serviu de base para medidas de antecipação
através da identificação de pontos de alto risco e para o planejamento de obras e ações preventivas.
Simulações
Simulação é a aplicação de um modelo
computacional da realidade que permite testar hipóteses
sem a ação real, geralmente utilizando técnicas e
ferramentas muito sofisticadas que dependem de uma base
de dados muito extensa e sólida. Para se gerar um modelo
que sirva à simulação, é necessário a observação técnicocientífica de muitas ocorrências similares, para que a
influência e a validade de cada variável possa ser
determinada. Isto resulta que poucos modelos complexos
tenham sido construídos até hoje. A aplicação de GIS,
apresentada a seguir, utiliza uma simulação realizada sobre
um modelo simples com variáveis limitadas.
O exemplo trata do estudo de implantação de um
estacionamento subterrâneo e as variáveis analisadas foram
limitadas ao comportamento do tráfego de veículos. O
estacionamento deveria ser implantado sob a avenida
Marechal Deodoro, uma das principais vias de tráfego de
veículos no centro de Curitiba .
Pesquisou-se, inicialmente, o tráfego na via para
cada dia da semana e diversas faixas de horário adequandose a sazonalidade de acordo com contagens históricas. Em
seguida, foram identificadas as vias que poderiam ser
utilizadas como alternativa à avenida Marechal Deodoro,
quando de sua interdição para as obras, pesquisando-se
o fluxo de veículos nestas vias alternativas.
De acordo com as capacidades das vias, foi
montado, através do software ArcView com a extensão
NetWork Analyst, uma representação da situação atual e
uma simulação da hipótese de fechamento da Marechal
Deodoro no trecho das obras.
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Como resultado, verificou-se a impossibilidade de as vias alternativas comportarem o tráfego
a ser transferido. A adoção de novas vias alternativas em adição às primeiramente selecionadas,
geraria impacto em uma área muito grande, com as conseqüências em custos financeiros e políticos
correlatos.
Roteirização
A montagem automática de
roteiros é uma aplicação com alto
potencial de uso em Curitiba devido
às características do transporte coletivo
e à integração deste e do sistema viário
ao planejamento urbano.
O exemplo ao lado mostra a
criação de uma linha integrada à Rede
Integrada de Transporte – RIT.
Uma vez levantada a
necessidade de uma nova linha ou
identificado um trecho de sobrecarga
no sistema, o SIG é utilizado para
identificar as melhores alternativas de
integração de uma nova linha ou de
alteração de itinerário de linhas
existentes. Dentre as melhores
alternativas propostas pelo sistema,
realizam-se as análises pelos técnicos.
Este processo depende de um
banco de dados específico, de grande
porte e confiabilidade. A dificuldade
na manutenção deste banco de dados
vem sendo reduzida através da
utilização das informações obtidas nas
estações de embarque (terminais e
estações-tubo) e de meios mais
modernos de coletas de dados que
incluem sensores e cartões com
armazenamento de dados para
pagamento de passagens (smartcard).

Mapa da Rede Integrada de Transporte
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Além deste exemplo, encontra-se em desenvolvimento um sistema de roteirização que poderá
ser utilizado pelo próprio usuário. Uma vez concluído – a previsão é para agosto de 2003 – ele
permitirá que, informados a origem, o destino e o meio de transporte, o sistema ofereça as melhores
alternativas de rota do ponto de vista de tempo, custo, distância e segurança.
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Internet
O crescimento do número de cidadãos com acesso
à Internet, aliado às múltiplas possibilidades desta
ferramenta, credencia-na como um veículo privilegiado de
divulgação. Esta possibilidade amplia-se ainda mais devido
à estreita relação dos SIGs com a informática.
Duas áreas
Geoprocessamento:

vinculadas

ao

Setor

de

mapas dinâmicos;
mapas temáticos.
IPPUC:

Ambas podem ser acessadas através do site do
www.ippuc.org.br

Na primeira, encontram-se produtos de
geoprocessamento que podem ser ativados e controlados
pelo usuário remoto com respostas em tempo real. Apesar
da interface ainda estar em estágio de desenvolvimento,
tem-se registrado um aumento significativo nos acessos e
novas demandas.
Quase 100 mapas temáticos estão também disponíveis para download no site do IPPUC. A
partir desta coleção, qualquer pessoa interessada pode traçar um perfil bastante completo da cidade
e constituir uma mapoteca de grande abrangência. Encontra-se em fase de estudos a melhora na
interface dos mapas dinâmicos de modo a ampliar a base de usuários e aperfeiçoar as consultas,
com a adequação da oferta de mapas à demanda. Futuramente, o sistema será aperfeiçoado a fim
de acrescentar ferramentas de interação a partir de seus usuários.
Conclusão
O Sistema de Informações Georreferenciadas encontra-se em fase final de implantação,
permitindo que a equipe de geoprocessamento do IPPUC possa dedicar esforços no desenvolvimento
de aplicativos customizados e softwares.
Hoje, Curitiba já conta com uma base muito significativa de usuários de geoprocessamento.
Apenas do aplicativo Localizador de Lotes, desenvolvido pelo ICI – Instituto Curitiba de Informática
– sobre a base estabelecida para o sistema municipal, existem mais de quinhentas instalações em
computadores distribuídos por toda a administração municipal.
O objetivo final é permitir ao usuário, seja ele planejador, gerente ou atendente, trabalhar
diretamente com a ferramenta, de modo que os resultados sejam mais próximos de suas necessidades
e liberando os técnicos de geoprocessamento para atividades mais voltadas à manutenção da base
e aprimoramento do sistema.

Para Saber Mais
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CÂMERA, Gilberto , DAVIS, C. , MONTEIRO, A. e D’ALGE, J., “Introdução à Ciência da
Geoinformação“. Disponível em http://www.dpi.inpe/gilberto/livrosonline.
DAVIS, David, “GIS for Everyone”, ESRI Press, 2000.
LICHT, Otávio A. B., “Introdução ao Geoprocessamento”, Curitiba, IPARDES, 1995.
www.fatorgis.com.br
www.mundogeo.com.br
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UM

Novo Velho
Rebouças

Foto: Ricardo Almeida

NOVO OLHAR S OBRE A REVIT
ALIZAÇÃO DO ESP
AÇO PÚBLICO
REVITALIZAÇÃO
ESPAÇO
As cidades, esses cenários onde o caos e a ordem coexistem,
precisam e devem ser reinventadas, todos os dias, recriadas a partir
do poder de invenção de seus habitantes e daqueles que planejam
e definem novas especificidades dentro da urbe.
Organismos vivos e autônomos, as cidades
oferecem inúmeros desafios. Todos os dias, em todas
as cidades, o desenvolvimento contrasta com a
estagnação. Em movimentos espontâneos ou
planejados, o velho e o novo convivem. Enquanto um
bairro, área ou região se desenvolve, outros se
deprimem. É responsabilidade do Poder Público acionar
seus mecanismos de planejamento para impedir a
formação desses “buracos negros” no cenário das
cidades. A revitalização e a reciclagem de usos são
instrumentos que permitem potencializar, de maneira
estratégica, tendências favoráveis, buscando para esses
setores novas vocações.
O bairro Rebouças é um desses cenários. Este
artigo apresenta as ações planejadas e concretas para
a recuperação deste bairro, que conheceu grande
prosperidade econômica nos seus primórdios, mas que
entrou em processo de franca deterioração ao longo
dos últimos 25 anos.
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[ Transformar o velho em
novo ]

[ Mesclar memória com
visão de futuro ]
[ Construir, a partir do que já
foi, aquilo que virá a ser ]
[ Este é o desafio ]
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B AIRRO R EBOUÇAS
Q UASE

UM SÉCULO DE DESENVOLVIMENTO

A ocupação do Rebouças começou muito lentamente, a partir do século XVII, ao longo do
Caminho do Arraial, um eixo viário que interligava o planalto curitibano e o litoral. A partir da
segunda metade do século XIX, a instalação de fábricas para o beneficiamento de erva-mate e a
construção da Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá (pelos engenheiros Antônio e André Rebouças)
foram responsáveis por um novo e vibrante ciclo econômico que abriu as portas para o progresso.
A construção da Estação Ferroviária em 1884 e a implantação da Escola Técnica Federal do
Paraná em 1909 tornaram o bairro um marco de modernidade para a cidade.
Em 1943, o urbanista francês
Alfred Agache, contratado para fazer
o Plano Diretor de Curitiba, definiu
a região como Setor Industrial, o que
reafirmou
sua
tradicional
configuração fabril. Nesse período o
comércio se desenvolvia, a rede
hoteleira crescia e a vila operária
conhecia o desenvolvimento.

Bairro Rebouças,

Bairro Rebouças

No início dos anos 60, a região já
possuía características de zona residencial e comercial.

na segunda

metade do século XIX.
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A história do bairro começa a tomar novo rumo a partir de 1966 quando o novo Plano
Diretor de Urbanismo transferiu o Setor Industrial para a região sul da cidade, passando a
caracterizar o Rebouças como “Zona Preferencialmente Comercial”. A ferrovia, que até então
alimentava a economia da região, perdeu importância cedendo espaço para o transporte
rodoviário. A implantação da Estação Rodoferroviária e o reforço das atividades voltadas à função
educacional, com a implantação da Universidade Católica no antigo Prado Velho fizeram com
que a região e as suas redondezas assumissem lentamente um novo perfil no cenário urbano.
Na década seguinte, em consonância com os novos tempos, a Lei de Ocupação e Uso do
Solo de 1975 reforçou a tendência de crescimento da cidade para outras direções, incentivando
algumas das indústrias instaladas no Rebouças a se transferirem para a recém-criada Cidade
Industrial. Com elas foram também os novos investimentos. O bairro e seus moradores começavam
a viver o seu período de declínio.
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A D ETERIORAÇÃO

Ruas desertas e decadentes

O novo zoneamento passou a incentivar o uso
residencial de média densidade, porém, a falta de
incentivos a essa brusca transformação deixou a área
marcada — especialmente onde estavam localizadas as
antigas fábricas — como um local de degradação. As
ruas desertas levaram a novos usos: prostituição, drogas
e violência.

Marcado
por
grandes
extensões de áreas públicas da antiga
Rede Ferroviária Federal — hoje
privatizada — e algumas indústrias,
na maioria sub-utilizadas, o
Rebouças apresentou baixa taxa de
crescimento populacional nas
últimas décadas, com uma
densidade média inferior a 10
habitantes por hectare. Embora
dotado de infra-estrutura básica,
como redes de água, esgoto, energia
elétrica, ruas pavimentadas e
calçadas, apenas recentemente o
bairro passou a explorar atividades
voltadas ao lazer, principalmente
com a instalação de bares e
restaurantes nos antigos barracões
industriais.

Foto: Cesar Brustolin

Foto: Maria do Rocio
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A R ETOMADA

Antigas vocações, novas tendências
O quarto volume desta série, Propostas de Consolidação
para os Bairros Rebouças, Jardim Botânico e Prado Velho,
esboça propostas preliminares para a consolidação e
desenvolvimento do Rebouças e imediações.
Constatou-se neste estudo que um dos fatores
essenciais à revitalização do bairro era a circulação
viária, prejudicada pela existência de extensas áreas
desocupadas pertencentes à RFFSA. A oportunidade de
regularização destas áreas — especialmente de algumas
já ocupadas pela abertura de um sistema viário por parte
da Prefeitura de Curitiba — surgiu durante o processo
de privatização da Rede. Um estudo patrocinado pelo
IPPUC em 1996 identificou estas áreas e ao mesmo tempo
aperfeiçoou as propostas de 1992, já em consonância
com o novo sistema viário instalado e a vocação
atualizada da região.

Em abril de 2000, o Rebouças
passou a integrar as Zonas
Residenciais 3 e 4 e também parte
do Setor Estrutural, em um esforço
da nova Lei de Zoneamento e Uso
do Solo para adequar a infraestrutura do bairro às suas novas
tendências de ocupação e vocações
emergentes.
Um estudo anterior intitulado
Série Compartimento da Estrutura
Urbana — efetuado pelo IPPUC em
1992, identificou peculiaridades de
alguns bairros da cidade com a
finalidade de equacionar diretrizes
estratégicas de desenvolvimento
urbano.
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As ruas desertas e decadentes passaram a ser irrigadas com o
tráfego de passagem a partir do prolongamento da Avenida
Getúlio V
argas, através dos antigos terrenos da RFF
SA,
Vargas,
RFFSA,
inaugurada em janeiro de 1999 com os nomes de Avenida
Maurício FFruet
ruet e Eng. Dario LLopes
opes dos Santos. O Rebouças
começava a despertar
despertar.. O bairro retomava o rumo do seu
desenvolvimento.
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Foto: Aristeu Dias

V ISÃO E STRA
TÉGICA
STRATÉGICA

D AS
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ADES
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O presente consolidando o futuro
Localizado dentro de um raio inferior a um
quilômetro em relação ao centro tradicional da cidade,
o Rebouças passou a receber alguns investimentos
isolados a partir da década de 70, principalmente por
parte da iniciativa privada. Plantava-se a semente da sua
nova vocação como um centro de cultura e lazer.
Um ato simbólico e visionário desta nova
tendência foi, já em 1971, a transformação de um
antigo paiol de pólvora em um charmoso teatro
Foto: Ricardo Almeida
de bolso, o Teatro do Paiol.
As atuais tendências de desenvolvimento do bairro
ampliam-se com a proximidade de importantes
instituições de ensino e pesquisa e de centros
tecnológicos em bairros adjacentes.

A presença destas instituições
influencia decisões de planejamento
e causa um impacto positivo sobre
o mercado emergente. O projeto de
implementação de um Parque
Tecnológico (Tecnoparque) nas
imediações ajuda a potencializar a
função habitação/lazer no Rebouças,
especialmente para um segmento
populacional voltado para as áreas
da Tecnologia, de Multimídia, das
Artes e do Ensino.
RAIO - 2 KM
RAIO - 800 M
Principais
pontos de
interesse
turístico

Centro da
cidade

Rodoviária

TECNOPARQUE

TECNOPARQUE
32,
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R EBOUÇAS

V OCAÇÃO E IMAGEM PECULIARES CONFEREM AO
CARACTERÍSTICAS MARCANTES E ÚNICAS NO CENÁRIO CURITIBANO

V OCAÇÕES

I MAGEM

TURISMO

F ERROVIÁRIA / I NDUSTRIAL

E

LAZER

Linha Ferroviária Turística Serra

Consolidação da imagem existente através de políticas
de desenho urbano, visando estabelecer áreas de maior ou

Estação Rodoferroviária [ligação
com o litoral]

menor adensamento, criando-se uma volumetria urbana distinta
e perceptível a distância.
Preservação e acentuação dos elementos simbólicos

Verde

Implantação de hotéis da classe
turística
Revitalização do Estádio Durival de

essenciais à manutenção da imagem: o estilo arquitetônico das
fábricas, as várias chaminés que pontuam verticalmente a
paisagem, as coberturas curvas dos galpões, os trilhos e os
trens.
Criação de espaços públicos atraentes através de

Britto para atividades esportivas e
grandes shows

ARTE, CUL
TURA
ULTURA
T ECNOLOGIA

paisagismo e de iluminação pública além da criação de jardinetes
e mirantes.

E

Instalação de um Centro de
Convenções junto à antiga Estação
Ferroviária [atual Polloshop Estação]
Implantação de hotéis de negócios
Criação de Centros de Pesquisa e
serviços referentes a tecnologias de ponta
Reciclagem de barracões em
atividades culturais [museus e oficinas
de artes]
Incentivo à habitação voltada para
estudantes, professores, pesquisadores
e artistas
Utilização de ruas para feiras e
festivais
Foto: Carlos Ruggi
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Foto: Carlos Ruggi
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Foto: Carlos Ruggi

P LANO

DE

R ECUPERAÇÃO

A hora é agora

Incluído entre os doze projetos-âncora do Plano de Governo Municipal para o período
2000 - 2004, o Projeto Novo Rebouças já começou a sair do papel. Criado com a finalidade de
formular um cenário de ocupação a partir da identificação de novas vocações do bairro, o projeto
promove ações que dinamizam setores compatíveis e restringem setores conflitantes à
consolidação do cenário proposto. São elas:

[ Criação de uma imagem uniforme e marcante para a área, visando reforçar e

proteger a sua identidade histórica e, ao mesmo tempo, refletir sua diversidade e
dinamismo

[ Balancear o desenvolvimento urbano com a capacidade de infra-estrutura existente
[ Melhoria das interligações viárias desta área com outras áreas significativas do
seu entorno
[ Proteção das comunidades residenciais estáveis e incentivo do uso habitacional
em áreas seletas
[ Incorporação de serviços comunitários e espaços públicos na elaboração do
plano de ocupação
lazer,, cultura, diversão, serviços
[ Incentivo dos usos relacionados à arte, design, lazer
e prevista

e tecnologias emergentes

Projeto Novo Rebouças
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Um esforço conjunto de vários parceiros

Definida a área de abrangência do projeto, várias secretarias foram acionadas para a
viabilização das propostas em um curto prazo.

O1
ETR
M
Í
PER
O2
ETR
M
Í
PER

O IPPUC passou a estudar
alterações
nos
parâmetros
construtivos, a fim de possibilitar a
construção de grandes complexos
comerciais e de serviços.
A Secretaria Municipal do
Meio Ambiente — orgão responsável
pela regulamentação dessa Lei do
Silêncio — está estudando e
avaliando os parâmetros da lei, com
a finalidade de flexibilizar a
implantação de bares e casas de
shows, sem prejudicar a comunidade
residente no bairro.

a revista do IPPUC

A Secretaria Municipal de Segurança foi acionada,
ainda na fase do projeto, a fim de participar, através de
propostas concretas e de execução de um plano de ação
que garanta a segurança do bairro em todas as horas do
dia e da noite. Optou-se pela construção de uma central
de segurança localizada no próprio bairro, para
coordenar as ações integradas das Polícias Civil e Militar
até o centro da cidade.
A Fundação Cultural de Curitiba, coordenadora do
Projeto Novo Rebouças, elabora programas culturais e
artísticos e administra a utilização do espaço do Moinho
Rebouças.
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O M OINHO

O edifício do antigo Moinho Paranaense, existente há mais de sessenta anos e inativo há
mais de 30, tem sido o principal foco de ação por parte do poder público dentro do Projeto de
Revitalização do Bairro Rebouças. Representativo de uma época de vitalidade econômica, a
arquitetura do antigo moinho tem inspirado ações diversas, tanto por parte dos órgãos municipais
quanto da iniciativa privada, coordenadas pela Fundação Cultural de Curitiba.
O projeto de reciclagem do edifício, cedido à Prefeitura Municipal através da Lei de Incentivo
Construtivo, está sendo elaborado para abrigar usos múltiplos, flexíveis e variados. Várias
benfeitorias já foram efetuadas, nas áreas internas e no entorno. As intervenções são moderadas,
a fim de manter o caráter peculiar da construção.
A antiga oficina/refeitório foi transformada em espaço de exposição e escritório. A área de
ensacamento e carga-e-descarga está sendo transformada em espaços de uso múltiplo com a
inclusão de um café/bar. Os antigos silos e áreas de moagem serão
transformados em galerias de arte e instalações. O Moinho ganha nova
roupagem e a comunidade, um novo Centro de Cultura.

Moinho Paranaense
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Ícone do passado, símbolo de um novo tempo

Hoje, já é possível visualizar o
Rebouças do futuro
Sedes de grandes empresas internacionais instaladas onde um
dia existiram fábricas; “lofts” onde antes existiam galpões
industriais; conjuntos habitacionais abrigando estudantes,
professores e pesquisadores; hotéis e centros de convenções atraindo profissionais
de outros países; pequenas e médias empresas de multimídia, produtoras,
escritórios de design e comunicação visual empregando jovens criativos; artistas,
músicos e atores convivendo em ruas animadas, povoando os cafés, bares e
restaurantes no fim do dia; feiras gastronômicas
sazonais em ruas livres do trânsito de veículos;
butiques e shoppings operando de dia e discotecas e
bares agitando as opções noturnas; galerias de artes,
livrarias, teatros e festivais de rua; enfim, numerosos
espaços que vão ajudar a irradiar o novo espírito do
Rebouças: um lugar fervilhante e dinâmico, nas vinte
e quatro horas do dia, sete dias por semana.

Eventos
Moinho
Novo
Rebouças

novembro 2001 a maio 2003

Foto: Aristeu Dias
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Festa de Aniversário de Paulo Fadel, 04/out/2001
Concurso Model Network, 09/out/2001
Festa de Inauguração, 10/nov/2001
III Noite à Fantasia, 24/nov/2001
Dia Nacional do Fusca, 20/jan/2002,
Peça teatral “O Vale das Percepções”, 21/fev a 08/março/2002, 08/jun a 31/jul/2002
Festival de Teatro de Curitiba – espetáculo “Linguiça no campo”, de 22 a 31/março/2002
10º Aniversário do Grupo Dignidade, 20/maio/2002
Lançamento do Curitiba Arte e Design, 14/ago/2002
Exposição do Centro de Design do Paraná, 21/ago a 15/out/2002
Evento Lucky Strike Lab, 06/set/2002
Concerto de Formatura Maurício Aroldi, 07/dez/2002
para saber mais
Festa Hipertronic Experience, 13/dez/2002
FCC-Fundação Cultural de Curitiba
Casa Cor 2003, 15/maio/2003
www
.fccdigital.com.br
www.fccdigital.com.br
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Curitiba é encontrada e se encontra aqui.
O Mercado Municipal de Curitiba mudou. E não mudou.
Mudou o desenho das bancas, mudou o piso, mudou a iluminação, mudou
a praça de alimentação, mudou a pintura.
Não mudou como endereço de diversidade cultural, não mudou a variedade
de alimentos, não mudou a condição de ponto de encontro e convivência, não mudou a
cor de grãos e frutas, que continuam criando com suas cores
uma galeria de arte diante das bancas.
A maioria das cidades tem um mercado municipal. Mas poucos são tão municipais como o de
Curitiba. Porque ele é exatamente isto: curitibano. Ele sintetiza a variada riqueza étnica que formou a cultura
da cidade. É um festival de secos e molhados muito grande, e deve ter sido este o motivo para colocar na
fachada a palavra “super”, adequada aos costumes da época — hoje
seria “hiper”.
Quando a idéia do Mercado Municipal surgiu, na primeira metade dos anos 50, a oferta de alimentos era feita basicamente pelas carroças dos colonos que percorriam a cidade ou estacionavam no bebedouro de animais no Largo da Ordem. Havia necessidade de ser criado um
entreposto comercial para a venda de alimentos.
Em 14 de outubro de 1955 foi aprovada a lei municipal que
determinava a construção de um grande mercado, e a inauguração aconteceu em 2 de agosto de 1958.
O Mercado Municipal de Curitiba é o quarteirão limitado pela
Avenida 7 de Setembro (ao norte), Rua da Paz (a leste), Avenida Affonso
Camargo (ao sul) e Rua General Carneiro (a oeste). Tem 132
permissionários ocupando 102 bancas e 210 boxes.
Ele pertence a um amplo sistema coordenado pela Secretaria
Municipal do Abastecimento, onde está incluída a Rede Social de Abastecimento, da qual fazem parte o Armazém da Família, a Linha da Economia, o Armazém da Solidariedade, o Sacolão Curitibano e os Varejões.
Esta Rede oferece, ainda, orientação e educação alimentar. E é parte
dela, também, o Câmbio Verde, a troca de lixo reciclável por frutas e
verduras do cinturão verde da cidade.
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Não foi necessária a placa “FECHADO PARA REFORMAS”
A idéia de um programa de revitalização do Mercado Municipal é antiga. Mas sempre encontrou a
mesma pedra no meio do caminho: para realizar as obras era necessário paralisar as atividades dos comerciantes.
Em 1998 ocorreu uma intervenção no complexo do Mercado Municipal, a primeira desde a inauguração. Mas a grande intervenção foi planejada em 2000 e executada em 2002, sem interromper o comércio.
Foram montados pavilhões de lona em um dos estacionamentos para abrigar os comerciantes, que
instalaram aí as suas bancas de frutas, verduras e legumes.
Os comerciantes dos boxes com mercearias também não pararam. Alguns foram para a cobertura
de lona, outros para espaços alternativos na parte superior da galeria externa.
Em outro estacionamento, com cobertura de lona, foi instalada a infra-estrutura adequada para os
açougues e as peixarias.
Depois da reforma, todos voltaram para os seus endereços, mas com instalações novas, readequadas.

Muda aqui, muda ali,
mas o Mercado Municipal
mantém as suas origens
Novo piso, novas bancas, nova forma de iluminação artificial. E
também duas arejadas praças de alimentação e praças internas entre as
bancas. Esta passou a ser a nova cara do Mercado Municipal.
Mas foi além. Houve a setorização das atividades de mercearias,
peixarias e açougues, floriculturas e aquários, bancas de hortigranjeiros,
lanchonetes e restaurantes, estes nas duas praças de alimentação em
um só nível e interligadas.
A infra-estrutura foi melhorada com a substituição do sistema
hidráulico, renovação do piso do pavilhão de hortifrutigranjeiros, instalação de bancas padronizadas, instalação de venezianas com ventilação
no lugar das antigas esquadrias de vidro e pintura externa e interna.
A concepção básica do projeto de reforma foi a adaptação do
tradicional mercado a novos padrões de atendimento, com conforto
para vendedor e consumidor, sem tirar as características originais.
a revista do IPPUC

Foto: Carlos Ruggi
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Quase 45 anos após a sua inauguração, os balcões e prateleiras do Mercado Municipal ainda são capazes de oferecer aos seus visitantes uma atmosfera
muito similar à dos armazéns, empórios de secos e
molhados e mercearias dos anos 50.
Ainda que a expansão das grandes redes de
supermercados tenha ganho o impulso a partir da
década de 70 e que o conceito de hipermercado tenha se consolidado junto aos consumidores em
meados dos anos 90, o Mercado Municipal conseguiu conservar sua clientela e, principalmente, o
seu charme.
A variedade de itens alimentícios dá ao mercado uma atmosfera de feira livre, repleta de alimentos exóticos. Ali pode-se encontrar a carne de
jacaré e javali, os arenques defumados, o haddock
escandinavo, as lagostas maranhenses, o bacalhau
português, além dos queijos e dos vinhos nacionais e importados, tâmaras e damascos importadas do Oriente Médio. O visitante encontra toda
sorte de comidas típicas da gastronomia oriental
(chinesa, coreana e japonesa) além de compotas e
geléias do sul do Brasil.
O universo dos temperos e das especiarias
deixa no ar sua marca para quem decide explorar os
corredores do Mercado Municipal em busca de seus
mistérios. Além das deliciosas mostardas e condimentos, o visitante pode se deliciar com as várias marcas e
especialidades de azeites de oliva, vinagres balsâmicos
da Itália, sementes de papoula, páprica, segurelha,
cúrcuma, cremor de tártaro, curry, tomilho etc.
Com o crescimento das grandes redes de
hipermercados, se deu o inevitável desaparecimento dos
armazéns tradicionais, o que só fez aumentar o interesse
pela atmosfera oferecida para quem continuou a freqüentar o Mercado.
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Antonio Shiguenobu Oshida e Valdir
Antonio
Cotta,
o
Vadico,
permissionário e funcionário, 43 e 37
anos de Mercado Municipal, o barbeiro com o freguês e amigo da banca de mamões.
Plínio Guarize, produtor agrícola, 15
anos de Mercado Municipal, sai de
Colombo, na Região Metropolitana de
Curitiba, toda noite, e chega ao mercado pontualmente às cinco.
Júlia
e
Helena
Nakagawa,
permissionárias, 35 anos de Mercado
Municipal, sempre no cenário das melancias prontas para o consumo.

Fotos: Alexandre Mazzo
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Celso Freire, chef, dono do Restaurante
Boulevard, 12 anos abastecendo a sua
“cuisine” no Mercado Municipal.
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Uma novidade nas bancas do Mercado:

poesia

Do húmus da angústia

Para a inauguração das reformas do Mercado Municipal, frutas e verduras, desponta estranha planta
peixes e bebidas, legumes e temperos receberam a companhia de poemas.
sensível que tem sede.
Painéis espalhados entre as bancas reproduzem poemas de autores
curitibanos.

A obscura seiva contida

As bancas assumiram a função de ilustração dos poemas.

de uma flor desconhecida.

explode na labareda

Helena Kolody

O painel de Poty e o legado das etnias
Poty Lazzarotto (1924-1998), o artista curitibano nascido no mesmo dia do aniversário da
cidade (29 de março), criou um quadro, que foi transformado em um painel de azulejos com
33 metros quadrados, a partir de um tema significativo para o Mercado Municipal: as etnias
que contribuíram para os costumes curitibanos, inclusive hábitos alimentares.
O painel instalado no mercado abraça os representantes destas etnias que hoje estão atrás
dos balcões ou diante das bancas do Mercado.
Entre estas contribuições, a dos japoneses é histórica para a cidade. Eles chegaram ao Paraná
trazendo a tradição do cultivo de hortas, instalando-se nos campos da Região Metropolitana
de Curitiba. Em 1958, estabeleceram-se nas bancas do Mercado.
Hoje, os filhos e os netos daqueles personagens históricos são os donos de muitas das bancas.
O painel faz parte de um trabalho duplo. O primeiro quadro foi entregue ao imperador Hiroito,
do Japão, quando visitou Curitiba em 1997. O segundo foi adquirido por um colecionador, e é
este que agora decora em azulejos a parede do Mercado na Avenida 7 de Setembro.
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OLHO NO FUTURO

DE

Museu
Oscar Niemeyer
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No final de 2002, um novo marco arquitetônico enriqueceu a paisagem do Centro
Cívico da capital paranaense: o Museu Oscar Niemeyer. A imponente estrutura do
novo edifício, em formato de olho, complementou de forma monumental a
simplicidade das linhas retas do antigo edifício Castelo Branco, construído na década
de 60.
O projeto do novo conjunto, elaborado pelo grande mestre da arquitetura
nacional, concretizou o casamento perfeito entre o arrojo da engenharia e a
sensibilidade da arte. O resultado é uma experiência única, na qual grandes vãos e
balanços abrem-se em planos visuais amplos e perspectivas fascinantes, emolduradas
ao fundo pela verde mata do Bosque do Papa.
Em meio a 145 mil metros quadrados de área verde, um conjunto arquitetônico
de 26 mil metros quadrados compõe o cenário para a nova proposta de uso: enfocada
nas artes visuais, no design gráfico, no design industrial, na arquitetura e no urbanismo.
Sete
exposições celebraram a inauguração deste novo

Curitiba Inovação e Solidariedade

espaço cultural
na Cidade de
Curitiba
Matéria-prima

Trajetória de Niemeyer
Panorama de Arte no
Pa r a n á
Uma História do Sentar
P ersonagens e P
aisagens
Paisagens
Mexicanas
Pátio das Esculturas

Foto: Michel William
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Ao enfocar a mostra Curitiba Inovação e Solidariedade, este artigo enfatiza a
idéia de que a construção de uma cidade deve ser entendida como uma arte coletiva,
em que artistas e atores são representados por seus próprios cidadãos.

45,

Espaço Urbano

CIDADE
A AR
TE VIV
A DO COTIDIANO
ARTE
VIVA
Curitiba Inovação e Solidariedade

A mostra classificou
como novo não aquilo que a
cidade adquiriu, mas o que ela
realizou no sentido de idéia
nova, criação e conceito
original. Assim, evidenciou as
idéias
pioneiras
que
levaram a cidade a enfrentar o
grande desafio de crescer
ordenadamente, com respeito
ao cidadão e ao meio ambiente.
E sublinhou igualmente as
políticas sociais que priorizam
o desenvolvimento global do
cidadão, da infância à terceira
idade,
da
assistência
emergencial à geração de
emprego e renda para a
sustentabilidade familiar
familiar..
Mais do que conceitos, a
mostra apresentou ações
concretas na esperança de ser
fonte inspiradora de novas
políticas presentes e futuras.

A curadoria do Museu Oscar Niemeyer reservou
uma galeria especialmente voltada ao tema “Cidade”,
onde assuntos diversificados, específicos, setoriais ou
globais deverão ser trazidos ao público periodicamente,
como exemplos de soluções urbanas patrocinadas por
cidades do Brasil e do mundo.
A mostra de abertura apresentou Curitiba como
um cenário de oportunidades, no qual a inovação e a
solidariedade andam de mãos dadas. Curitiba inova
quando utiliza — e antecipa — soluções para integrar
da melhor maneira possível as funções e os serviços
urbanos. É solidária quando define o seu habitante como
medida de toda ação pública, com direitos e deveres
que buscam a eqüidade e uma vida com qualidade.
Nos 700 metros quadrados da galeria, o público
entrou em contato com os acontecimentos mais
marcantes que pontuaram o contínuo processo de
planejamento e gestão urbana realizados nas últimas
quatro décadas em Curitiba.
Para o cidadão curitibano, visitar esta exposição
foi como (re)visitar a própria cidade, uma redescoberta
que traz consigo uma leitura renovada do seu espaço
tão familiar, muitas vezes nublado pela rotina do dia-adia. Para o turista, a cidade ofereceu a sua história, os
seus instrumentos de construção, os seus conceitos e
idéias, na esperança de que os mesmos olhares que
admiram os parques e o transporte urbano de Curitiba
também venham a admirar o seu passado e a antever
um futuro ainda mais promissor, inclusive para
as suas próprias cidades.
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Foto: Carlos Ruggi

NOVE TEMAS EM UMA SÓ PROPOST
A
PROPOSTA
A CIDADE SUSTENTÁVEL

vista da cidade, a partir do parque barigüi
[ progresso e preservação ambiental ]

Apresentado de forma didática e ao mesmo tempo inspiradora, o tema, aparentemente
complexo, foi reunido de acordo com 9 módulos expostos a seguir:

visão estratégica

Estruturação geral de Curitiba a partir do Plano Preliminar
de Urbanismo de 1965 — Plano Diretor de 1966 — Adensamento das várias zonas urbanas seguindo
as propostas de zoneamento — Sistema viário com os seus grandes eixos estruturais e vias coletoras
— Parques, Bosques e a Cidade Industrial.

gestão urbana

Implantação de leis, projetos e
programas — Aplicação dos instrumentos de transferência de potencial construtivo, que resultou
em inúmeras conquistas para a cidade na área de patrimônio histórico, habitação, cultura e meio
ambiente. Projetos de descentralização dos atendimentos de serviço público nos bairros, através das
Ruas de Cidadania e parceria na gestão urbana através de discussão de propostas com a população
organizada.

transporte e mobilidade

a revista do IPPUC

Primeiro ônibus expresso, conceito pioneiro de ônibus
urbano no Brasil — Criação das canaletas exclusivas e a evolução do sistema, com a Rede
Integrada de Transporte (RIT) — Terminais de transporte, ônibus biarticulados,
estações-tubo — Rede de ciclovias da cidade, com a maior extensão nacional
— Circulação viária — Lombada Eletrônica, adotada em várias cidades e
rodovias brasileiras.
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meio ambiente

Os primeiros desenhos dos parques da
cidade, com mais de 20 anos, comprovam a importância do “começar a fazer”. Hoje, árvores
plantadas nesses parques e nas ruas da cidade estão adultas e cresceram junto com a nova geração
de habitantes que aprenderam a valorizar esses espaços para lazer. Os projetos mais recentes, como
o Parque Linear Rio Belém Norte e Sul e o Olho d’Água, são expostos ao lado de programas anteriores,
como o programa de reciclagem Lixo que Não é Lixo, instituído há mais de 10 anos e hoje adotado
em algumas cidades brasileiras e no exterior.

emprego e cidadania

Criação
da Cidade Industrial de Curitiba, que em 1973 deu início à grande mudança do perfil econômico
da
cidade, gerando milhares de empregos — Os projetos atuais como o Linhão do Emprego, o
Linhão do Turismo, o Centro de Design e as propostas do Tecnoparque e do Tecnocentro registram
a preocupação permanente com o tema.

avanço social

Projetos e programas que promovem
a qualidade de vida do cidadão, desde antes de nascer e até a terceira idade — Programas
da área social em educação, saúde e habitação, com ênfase em propostas inovadoras como
Alfabetização Ecológica, Farol do Saber, Centro de Educação Integral, Mercadão Popular,
Vila de Ofícios e programas habitacionais diferenciados, entre outros .

parque barigüi

Foto: Carlos Ruggi
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Foto: Nani Gois

setor histórico de curitiba
[ largo da ordem ].

Foto: Nani Gois

vista do interior da estação
tubo, com biarticulado.

identidade, cultura e memória

Até os anos 70, a população de Curitiba, em sua maioria,
não tinha qualquer relação com a importância da preservação da memória urbana, predominando
a idéia de demolir as coisas antigas, que eram sinal de atraso. Iniciou-se, então, um processo de
conscientização, principalmente junto aos proprietários dos imóveis. O Plano de Revitalização do
Setor Histórico de Curitiba e a criação do Teatro do Paiol foram ações importantes para a valorização
da memória coletiva. A identidade urbana vai se definindo na mistura do antigo e do novo.
Inaugura-se na área central o primeiro calçadão para pedestres do Brasil com mobiliário
típico e atividades que promovem o seu uso intensivo — Os bairros são caracterizados com os
portais e memoriais étnicos — Permanente preocupação com a identidade, com propostas originais
como o Memorial da Cidade e espaços culturais como o Solar do Barão, a Casa da Memória e
alguns museus instalados em imóveis reciclados. O projeto de revitalização do bairro Rebouças, em
fase de implantação, constitui o exemplo mais recente.

integração metropolitana

Atualmente, Curitiba
tem praticamente todo o seu território urbanizado e já avançou os seus limites, formando uma
grande metrópole com os seus vizinhos mais próximos. O material exposto pela COMEC —
Coordenação da Região Metropolitana — mostra alguns programas e projetos importantes desse
tema, como turismo regional, transporte urbano, meio ambiente, resíduos sólidos, geração de
emprego, abastecimento de água e desenvolvimento integrado, com destaque para a industrialização.

curitiba no mundo

a revista do IPPUC

A menção de Curitiba como cidade referência na mídia de
várias partes do mundo é decorrência de visitas freqüentemente feitas à cidade por especialistas em
diversas áreas. Alguns registros são relativos a participações diretas de autoridades e técnicos locais
em outros países, como, por exemplo, a instalação e a operação de uma linha do Ligeirinho e sua
estação-tubo em Nova Iorque.
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simplicidade
interatividade

&

Com o objetivo de facilitar a apreciação do grande
volume de material exposto, o amplo e luminoso
espaço da galeria recebeu o tratamento de um atelier
de trabalho, com mesas-vitrines, cadeiras,
computadores, maquetes, mapas, vídeos, além de um
espaço interativo.

Maquete na escala 1:5000
apresentava o modelo de
adensamento peculiar a Curitiba.
Aqui os visitantes podiam
“sobrevoar” com o olhar os
arranha-céus que compõem os
5 eixos estruturais da cidade.

Monitores de vídeo instalados
acima da mesa-vitrine apresentavam
depoimentos de 40 pessoas, entre
elas, prefeitos, técnicos e cidadãos
que participaram diretamente do
processo atual de planejamento
urbano. Para complementar essas
informações, uma seqüência de 25
mapas afixados em painéis,
mostravam a evolução urbana de
Curitiba de 1915 até 2002.
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A abertura da exposição
mostrava a história da cidade
contada através de um vídeo de
2 minutos, com imagens desde
a sua fundação, em 1693, até os
dias atuais.

Mesas em estrutura metálica, colocadas lado a lado,
formavam uma grande vitrine, abrigando centenas de
desenhos, croquis, publicações, mapas, fotografias,
revistas e livros. Sinais do tempo e do trabalho,
selecionados a partir do grande acervo disponível nos
arquivos, nas mapotecas, nas prateleiras e nas gavetas
de órgãos municipais, principalmente do IPPUC.

Uma grande mesa redonda, com
desenhos de ícones curitibanos
gravados em baixo-relevo, atraía a
atenção de adultos e crianças. Com
giz de cera eles reproduziam em
papel a Ópera de Arame, o Teatro
do Paiol, a Estação-Tubo, o Jardim
Botânico e o próprio Museu Oscar
Niemeyer.

Fotos: Carlos Ruggi
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A apresentação de um vídeo com
imagens dos resultados das
inovações solidárias de Curitiba
encerrava a exposição.
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HISTÓRICO
1967

Projetado por Oscar Niemeyer para ser escola de ensino médio, o Instituto
de Educação do Paraná.

Anos 70

Concluído mas não utilizado para as funções originais. Passou a
abrigar algumas secretarias de Estado, sob o nome de Edifício Humberto de Alencar
Castello Branco.

1989

Surge a idéia da criação de um museu unificado em Curitiba.

1996 Um grupo do meio artístico propõe ao Governo a criação de uma pinacoteca
estadual com o nome de Grande Museu.

2000 Vem a Curitiba uma comitiva para especular sobre a instalação de uma subsede do Museu Guggenhein, ao custo de US$ 100 milhões, montante que o Governo
considerou muito alto. Em troca, o Governo oferece o Edifício Castello Branco, mas o
Rio de Janeiro é o escolhido para sediar a instituição.

2002

O Governo do Estado decide pela criação do museu único e contrata
Oscar Niemeyer para a readequação do Edifício Castello Branco.

Outubro de 2002 Com a obra em andamento, o Governo reúne representantes
da classe artística e declara simbolicamente inaugurado o novo espaço.

22 de novembro de 2002

Depois de apenas 185 dias de
obra é oficialmente inaugurado com o nome de Novo Museu, contando com as
presenças do Arquiteto Oscar Niemeyer, do governador do Estado do Paraná, Jaime
Lerner, do prefeito de Curitiba, Cássio Taniguchi, e do presidente da República,
Fernando Henrique Cardoso.

Fevereiro de 2003 O atual governador do Estado do Paraná, Roberto Requião,

através de decreto, mudou o nome para Museu Oscar Niemeyer, homenageando o
seu autor.

Março de 2003

Mais de 140 mil pessoas já visitaram o novo espaço
cultural da cidade em apenas 4 meses desde sua inauguração.
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INST
AL
AÇÕES
NSTAL
ALAÇÕES
26.000m² de área
construída dentro de uma área
verde de 145.000m²
Antigo Edifício Castello
Branco
PISO SUPERIOR
9 salas de exposição
Banheiros

TÉRREO

Auditório
Restaurante/Lanchonete
Banheiros
Hall de entrada
Atendimento ao visitante
Grande Lobby
Exposições ao ar livre

Foto: Michel William

Novo edifício anexo (Olho)
torre com 20 metros de altura

SUBS
OL
O
SUBSOL
OLO

Exposição Permanente (Oscar
Niemeyer)
Bar/Café
Pátio de esculturas
Áreas administrativas
Oficinas
Depósitos
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Grande salão de exposições
Bar/Café
Auditório
Elevadores/escadas
Túnel subterrâneo de interligação com o antigo
edifício
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Foto: Maurílio Chelli

Novo Eixo Metropolitano de Transporte
Uma equipe do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) mergulhou nos detalhes do projeto que vai transformar o trecho urbano da BR-476, antiga BR-116, no Eixo Metropolitano de Transporte. Foram quatro dias, em fevereiro, quando os técnicos do IPPUC apresentaram os estudos de

Daniel Turk e Rafael Acevedo, chefe da missão do BID

viabilidade econômica. O chefe da missão do BID,
Rafael Acevedo, disse que o banco considera muito
importantes as melhorias que Curitiba irá implantar no
seu sistema de transporte urbano. A exemplo de outros projetos implantados na cidade, o Eixo Metropolitano será também um pólo de desenvolvimento econômico e social. O custo da obra é de 60 milhões.
O IPPUC também coordenou o processo de discussão do projeto do Eixo Metropolitano de Transpor-

Foto: Carlos Ruggi

te com a comunidade. Em duas reuniões, uma no
Pinheirinho, região sul da cidade, e outra no Tarumã,
no norte, o presidente do Instituto, arquiteto Luiz
Hayakawa, apresentou detalhes do projeto e ouviu a
opinião da comunidade.

Reassentamento e Eixo Viário
Missão do Fondo Financiero para el Desarollo de la Cuenca
Del Plata (Fonplata) passou por Curitiba em março para as primeiras negociações visando o financiamento de dois projetos

Técnicos do Fonplata,

de reassentamento habitacional, nas áreas do Pantanal e Bela Eduardo Alfredo Roude e José Gaspar Rodrigues
Vista do Passaúna, e da construção de um eixo
viário entre o Tatuquara e a Cidade Industrial.
As reuniões foram com técnicos do IPPUC,
Cohab, Secretaria do Meio Ambiente e Fundação de Ação Social. O valor a ser contratado é
de U$ 10 milhões, com U$ 3 milhões de
contrapartida de Curitiba. A aprovação final do
financiamento está prevista para junho ou julho.
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A cidade de Seul, na
Coréia do Sul, tem um problema sério:
trânsito caótico. O que provoca mais um
problema: a necessidade de ampliar o sistema de
metrô, solução muito cara. O prefeito Myung-Bak Lee
esteve em Curitiba buscando informações sobre o sistema
de transporte urbano. "A melhor solução será o ônibus, e
pesquisando o que existe de melhor no mundo chegamos a
Curitiba", disse o prefeito. E já decidiu: Seul vai adotar as soluções
curitibanas.

Foto: Ricardo Almeida

Prefeitos Visitam Curitiba

Espaço Urbano no Espaço Rebouças
O Moinho Paranaense, no novo Rebouças, foi o local de
lançamento do nº 3 da revista "Espaço Urbano", coincidindo
com o aniversário de 37 anos do IPPUC. Da esquerda para a
direita, Carlos Roberto Giublin, gerente regional da
Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP-Sul),
Eliel Lopes Ferreira Júnior e André Marcelo Toncovitch,
ambos também da ABCP-Sul, Maria do Rocio Morais
do Rosário, supervidora de Informações do IPPUC e
editora da revista, Lourival Peyerl, coordenador de Pesquisa e Banco de Dados do IPPUC, e Carlos E. N.
Ogliari, gerente de Assuntos Institucionais da Volvo
Foto: Aristeu Dias

do Brasil Veículos Ltda.
a revista do IPPUC

Foto: Aristeu Dias

"Curitiba é a cidade de todas as soluções, as mais
audaciosas, também as mais modestas, de todas as
expectativas sociais, ecológicas, culturais". Palavras deixadas
de próprio punho por Yvette Saggi, presidente da
União das Cidades Suíças e ex-prefeita de
Lausanne, que também visitou o IPPUC
em fevereiro.
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Residências Culturais
Nove projetos artísticos foram escolhidos para o programa Residências Culturais, no Novo Rebouças,
como parte do processo de revitalização do bairro. Dentro do calendário oficial da Capital Americana da
Cultura, título de Curitiba durante 2003, a Fundação Cultural de Curitiba está investindo R$ 720 mil do
Fundo Municipal de Cultura para o desenvolvimento de projetos nos espaços próximos ao Moinho Novo
Rebouças. São quatro projetos na área das artes cênicas, dois de música, dois de audiovisual e um de arte e
tecnologia.

Ippuc Pesquisa a Saúde
O IPPUC está realizando a parte curitibana da pesquisa coordenada pelo Instituto Nacional do Câncer
para um levantamento nacional do Ministério da Saúde. Trata-se de pesquisa sobre doenças não-transmissíveis,
mas que podem ser inclusive hereditárias, e que a pessoa desenvolve sozinha, como diabetes, câncer e
problemas do coração.

Lançamento
Lançada a edição em português
do livro “Novos espaços urbanos”, dos
arquitetos Jan Gehl e Lars Gemzøe, de
Copenhague. Ele faz uma abordagem
ampla das políticas de espaço público de
nove cidades: Barcelona, Lyon,
Estrasburgo, Friburgo, Copenhague,
Portland,

Curitiba,

Córdoba

e

Melbourne.

O IPPUC perdeu um
amigo. Eduardo Laffitte (1962-2002),
psicólogo, professor, mestre em Peace and
Conflict Studies (Áustria), com cursos pósgraduados em instituições na Suécia, Noruega e Suíça.
Um dos seus trabalhos — "A persona e a sombra da
organização: uma análise das defensividades
organizacionais" . Laffitte pesquisou em profundidade
as relações de trabalho dentro do IPPUC. Ele é
também co-autor (com Ana Maria Nunes) do
livro "Bioação Uma abordagem relacional

In Memorian

para o sucesso organizacional".
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Foto: Arquivo de família

Centro Internacional de Desenvolvimento Sustentável
Instituto das Nações Unidas para Pesquisa e Treinamento (Unitar) irá instalar em Curitiba um centro
internacional de treinamento para o desenvolvimento sustentável de cidades da América Latina e do Caribe.
O protocolo de intenções foi assinado em uma reunião, em março, no IPPUC, quando o prefeito Cássio
Taniguchi recebeu o coordenador do Centro Internacional de Formação de Autoridades Locais (Cifal),
Christophe Nuttal, instituição vinculada ao Unitar, com sede em Genebra. Confirmaram parceria as empresas Vivendi Enviromment e BS Colway, e ainda o Instituto de Engenharia do Paraná, a organização nãogovernamental GEN (Global Enviromment NetWork), a Fundação de Ação Social (FAS), o IPPUC, a Urbanização de Curitiba (Urbs), o Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), a Comissão Econômica
para América Latina e Caribe (Cepal/ONU) e a Universidade Livre do Meio Ambiente. Da reunião participaram também representantes de empresas e entidades que poderão colaborar com a iniciativa: Volvo do
Brasil, Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade/Paraná, Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (Lactec), Associação Comercial do Paraná, Federação das Indústrias do Paraná, Organização Mundial
da Família (da ONU), Banco Mundial e Centro Universitário Positivo (UnicenP). A instalação do CifalCuritiba está prevista para o primeiro semestre de 2003 e o primeiro curso para setembro.

a revista do IPPUC

Grupo participante da reunião para formação do CIFAL - CURITIBA
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Espaço Urbano

Foto: Ricardo Almeida
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NOVO REBOUÇAS
onde a arte, o trabalho e a cultura vivem em harmonia

Antigo Moinho Paranaense, ponto de referência
do Novo Rebouças. Este é o lugar ideal para
realizar seu evento. Maiores informações: (41)321-3237
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