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Novos Desafios
Arq. Clodualdo Pinheiro Jr.
Presidente do IPPUC.

Praça Santos Andrade
Foto: Alexandre Mazzo/SMCS

Mil novecentos e sessenta e cinco, ano de fundação do IPPUC. Há quarenta anos
instalou-se em Curitiba um promissor processo de planejamento na cidade. Criticado por
uns e reconhecido por muitos outros, moldou a história da cidade por quatro décadas.
Originou equipes e instituições capazes de formular invejável arsenal de propostas
urbanísticas, implementando muitas com absoluto sucesso.
Ao longo desses anos, a cidade contou com gestores antenados com sua realidade e
desenvolvimento, cujo trabalho teve como foco central o bem estar dos curitibanos.
Atuando sobre áreas como estruturação urbana, desenvolvimento econômico, promoção
social e tecnologia de informação, entre outras, a equipe do IPPUC estabeleceu um contínuo
e atualizado processo de informação, reflexão, planejamento, projeto, implantação e
monitoração sobre o desenvolvimento da cidade.
Nessa trajetória, é possível perceber claramente a profundidade das intervenções
realizadas a partir das transformações mais e menos tangíveis, introduzidas na paisagem da
cidade e nas práticas sociais do curitibano. É verdade que, durante esse caminho, também
houve momentos de diretrizes mais complexas, simultâneas a intervenções menos profundas
ou mesmo cenográficas. Porém, a somatória final resulta nesta nossa cidade, de inúmeras
possibilidades e novas oportunidades. A cidade cresceu muito, resta compreender para onde
e como.
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Essa questão, de crescer para onde e como,
levantada e debatida em 2004 no fórum
mundial das culturas de Barcelona, deve levar
em conta que, no mundo todo, quase nunca
a estrutura das cidades acompanha a
velocidade das transformações sociais e do
Foto: Juliano Martins/SMCS

Até o final da elaboração da Constituinte,
em 1988, o cenário regional acabou se
consolidando, ainda sob influência de
participações federais e das decisões com
caráter metropolitano.
A partir desse período, a cidade voltou a ser
o foco de atenções, ocorrendo sensível
esvaziamento na discussão das questões
metropolitanas, o que resultou em maior
fragilidade nas relações e acordos de
funcionamento entre o município pólo e seus
vizinhos.
Assuntos como coleta e tratamento de
resíduos, abastecimento de água, transporte,
preservação do meio ambiente, regularização
fundiária e habitação se ampliaram, criando
impasses emergentes e cruciais para
manutenção e sustentação, na qualidade de
vida do ambiente urbano. O processo de
urbanização da cidade, durante toda a década
de 90, alcançou e ultrapassou as divisas
municipais, consubstanciando uma tendência
periférica na metropolização de Curitiba.

impacto nos fluxos migratórios, dirigidos e
atraídos aos centros urbanos, vistos como
alternativa de vida para milhares de pessoas
em transição, nos territórios regionais,
nacionais e continentais.
Para compreender, de modo histórico e
crítico, o quanto esse desafio afeta nossa
Curitiba são necessárias mediações teóricas
e, principalmente, despir-se de idéias préconcebidas. Nada do que foi produzido aqui,
na capital dos paranaenses, procura
responder a esquemas simplistas e
tradicionais; a criatividade numa escala mais
humana é a diretriz constantemente
perseguida, junto a uma maneira própria e
peculiar de sempre se ousar, cada vez mais.
Nos anos setenta, foram criadas as regiões
metropolitanas, época em que Curitiba, a
partir de projetos elaborados para
intervenções que estruturavam a cidade,
beneficiou-se com investimentos federais em
áreas de infra-estrutura que efetivaram o
Plano Diretor.
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Até hoje é possível perceber sinais de pouco
sentimento solidário entre as gestões da
capital e de municípios vizinhos, o que
transparece até mesmo na cartografia
produzida pela região metropolitana e pelos
bancos de dados municipais. Para o bem de
todos, é preciso o quanto antes superar essa
situação e romper o isolamento entre as
partes do mesmo tecido urbano, mesmo
quando elas se encontram em lados opostos
das divisas municipais.

Fomenta muitas experiências compartilhadas,
em áreas dos serviços públicos como meio
ambiente, habitação, lazer, transporte, saúde
e educação.
Este é um programa que deverá produzir
intervenções com positivos impactos
socioeconômicos e ambientais, beneficiando
o conjunto da região e promovendo seu
desenvolvimento em múltiplos aspectos da
realidade nos diversos municípios.

Nos primeiros seis meses deste governo na
capital, foram desenvolvidos esforços para
melhor integrar o banco de dados do IPPUC,
de modo a possibilitar a geração do programa
“Cinturão da Boa Vizinhança”. Essa iniciativa
consiste em reunir projetos de maneira
sistêmica e integrada, numa concepção
geopolítica que objetiva coordenar ações
entre os municípios vizinhos e Curitiba.
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Outro programa, batizado como “Curitiba do
Futuro”, propõe intervir em áreas localizadas
no território situado entre o novo eixo
metropolitano e o eixo urbano norte sul. A
proposta é introduzir novos padrões de
adensamento e uso de solo, para favorecer
uma estratégia de zoneamento e estruturação
urbana diferenciada nessa região.
Ao sul dela, identificou-se uma extensa área
residual e pouco ocupada, com potencial para
abrigar um futuro distrito financeiro.
Aproveitando-se da grande mobilidade viária
e do rápido acesso ao aeroporto
internacional Afonso Pena, em São José dos
Pinhais, o IPPUC e a Curitiba S.A. planejam ali
estimular a implantação de um pólo
tecnologicamente avançado, que impulsione
a um novo patamar o desenvolvimento
empresarial do município; um espaço que
propicie todas as articulações necessárias em
relação às principais portas de acesso ao
município, físicas e virtuais. Um projeto em que
Curitiba poderá multiplicar e diversificar,
ainda mais, as oportunidades de
desenvolvimento para sua população, em
razão dos estimulantes componentes
previstos.

Na área alvo desse amplo programa, onde se
encontram atualmente os bairros Fanny,
Guaíra, Água Verde e Parolin, serão gerados
projetos e ações que extrapolam seus limites,
atingindo também territórios no Boqueirão,
Xaxim, e em toda essas regiões do município.

Usa-se como ideário, para intervenção nessas
áreas, a imagem de malha cristalográfica
contínua, permitindo a plena ocupação do
solo e superando os tradicionais padrões de
parcelamento e urbanização.
A utopia “maquino-tecnológica” de Antonio
Sant’Elia estimula criação de edifícios
multifuncionais, num ambiente urbano onde
a fruição do espaço possa ser das mais
revolucionárias, separando-se opções de
transporte conforme a natureza dos usuários
e de suas demandas: esteiras rolantes, escadas
mecânicas, passarelas aéreas de pedestres,
interpondo-se à circulação de veículos e ao
transporte coletivo. Tudo isso sem
interrupção de fluxos e conexões: eliminando
cruzamentos, a fim de gerar possibilidades de
movimento contínuo, com vias de acesso e
circulação perpassando edifícios e rompendo
a dualidade dentro-fora, tanto no espaço
arquitetônico como no urbano; o binômio
espaços público-privado transformado em
unidade urbana sem fronteiras, os “lobbys”
dos edifícios, em seus diferentes níveis,
constituindo
e
conformando
o
prolongamento das ruas, jardins, áreas de
interação social, lazer e comércio. Nesse
espaço poderão convergir, lado a lado,
edifícios com múltiplos usos. Sempre
translúcidos,
bioclimatizados
e
multiatravessados.
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Mais ao norte, outro programa de governo,
denominado “Tecnoparque”, propõe equalizar
compromissos em prol do desenvolvimento
humano-tecnológico, através de parcerias
entre o poder público, empresariado e a
academia. Reúne a PMC e o IPPUC com
instituições como a FIEP, a UFPR e a PUC-PR,
além de outros organismos e entidades afins,
no país e no exterior.
O programa tem por objetivo fomentar e
integrar a pesquisa básica e aplicada gerada
na academia, na indústria e nos serviços
urbanos complementares, promovendo e
apoiando-se na dinamização ou instalação de
incubadoras
tecnológicas,
no
empreendedorismo cultural e em tecnologias
de informação e comunicação, as TICs,
conformando uma área propícia para a
criação do maior parque tecnológico do país.
Ganham com isso o Brasil, o Paraná, Curitiba
e toda a região polarizada na metrópole.
No centro da cidade, por sua vez, se planejam
programas, projetos e ações que poderão
deflagrar intervenções positivas ao longo
dos próximos três anos, prevendo-se, entre
outras intervenções, revitalizações urbanas,
readequações viárias e o novo espaço
Guadalupe, junto à antiga rodoviária
regional. Será dada também uma especial
atenção para os espaços públicos de convívio,
com a criação de estares urbanos e a melhoria
das praças e sistemas para os caminhos
centrais.

TECNOPARQUE (9.234.0576,94 M2)
TECNOPARQUE — área restrita (1.978.170,86 M2)
EIXO METROPOLITANO
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Todas essas iniciativas fazem parte do projeto
“Marco Zero”, realizado em parceria com a
Associação Comercial do Paraná e entidades
que integram o movimento Centro Vivo.
Também propõe um forte e positivo impacto
na área central o projeto “Circulação”, que
se estende a todo o município. Reunirá
múltiplas estratégias de mobilidade da cidade,
compreendendo a lógica dos pedestres,
veículos e transporte coletivo.
Nessa vertente, já se criou uma comissão de
análise e deliberações, para legislar e
estabelecer parâmetros na construção e
reforma de calçadas. E serão estabelecidos
outros dois anéis viários para amenizar os
principais conflitos de trânsito que se
entrecruzam na área central, somados a
outros sistemas binários. Além de revitalizar
vias existentes através da pavimentação
asfáltica, está proposta uma grande
transformação para descongestionar o fluxo
de veículos, sobretudo no eixo Norte-Sul.
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Somam-se a esses programas, entre tantos
outros mais específicos, os denominados
“Comunidade Escola”, gerido e administrado
pela Secretaria Municipal de Educação, e o
“Se Lig@ Curitiba”, ambos com projetos e ações
estratégicas que pretendem revolucionar o
diálogo e interação entre população e cidade,
nos níveis comunitários e globalizados.
Essa mudança de sintonia iniciou nas
comemorações dos 312 anos de Curitiba, desde
a participação no programa “Dê um presente
para Curitiba”.
A transformação também é sensível a partir
da iniciativa do IPPUC em coordenar, com a
sociedade civil organizada, a 2ª Conferência
Municipal da Cidade de Curitiba, onde se
realizou pré-conferências distritais, junto às
regionais administrativas do município,
envolvendo assim inúmeras comunidades,
populações de várias regiões e segmentos da
sociedade que nunca teriam acesso aos temas
propostos nesse diálogo nacional sobre
Política Urbana. Ratificamos a decisão deste
instituto de gerenciar um processo
participativo de planejamento, alinhado ao
espírito democrático do governo municipal,
para quem Curitiba é a “cidade da gente”.

Nestes seis meses à frente do IPPUC pudemos
avançar nos planos de gestão do prefeito
Beto Richa, tanto nas macro como em micro
decisões de planejamento, desde intervenções
em ruas, até as concepções estratégicas para
o Cinturão da Boa Vizinhança, nossa diretriz
solidária em direção às comunidades situadas
em municípios limítrofes. Do projeto para
recuperação do Passeio Publico, na ótica da
suma importância atribuída ao patrimônio, até
possíveis estratégias para o desenvolvimento
econômico, pensamos Curitiba em todos seus
aspectos, principalmente na visão dos seus
cidadãos.
Ao nos definirmos como “Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba”,
pensamos, sobretudo, na sociedade futura, na
nossa possibilidade como sede olímpica, com
todos os seus benefícios, uma sociedade que
pode ser facilmente compreendida não
somente por seus valores, mas também por seus
códigos, os quais regem o correto
comportamento de urbanidade que sempre nos
caracterizou, a todos nós, os curitibanos da
metrópole.

Poderíamos definir que, para além dos campos do pensamento técnico e científico, outras disciplinas
do conhecimento humano, como a teologia e a ética, começam a falar de um “novo homem” que
completaria nossas qualidades, situadas nos campos anteriores. Um curitibano sensível à sua cidade,
intimista por outra parte, formado em iguais doses de matéria e espírito. Anima que busca elevar a
qualidade humana na nossa Curitiba, através do aprimoramento de seus próprios valores em cidadania.
Aprendendo a viver em harmonia total com o entorno projetado, solidariamente construído e
vivenciado. Um novo homem que sente no urbanismo uma manifestação concordante de sua ordem
existencial, portanto como uma representação ressonante ao seu eu biológico. Em termos estéticos, a
Curitiba do novo homem define sua qualidade existencial no vital compromisso para com a arte,
entendida como sentimento, e para com a cidade, entendida como ordem.
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A

preservação do
patrimônio cultural é
fundamental para uma
cidade. Este patrimônio
é um componente da
memória
coletiva
necessária para a
formação de sua
identidade.
É preciso compreender a
cidade como um
organismo vivo onde
tudo acontece, é o
espaço da troca de
informações, costumes
e tradições. É o lugar da
diversidade.
O processo de ocupação
urbana pode nos dar
uma leitura do que
produziu
uma
comunidade em termos
de hábitos e edificações.
A identidade pode se
perpetuar através dos
tempos.

PRESERVAÇÃO CULTURAL
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Arq. Dóris Teixeira.
Arq. Luiz Fernando Popp.

Temos identidade, na língua que esta gente
fala, no hábito de tomar “leite quente”,
freqüentar a “boca maldita”, andar nos
parques, “descer” do ônibus na Tiradentes,
“pegar o ligeirinho”, “ir na feirinha” de
domingo, comer na feira noturna ou em
Santa Felicidade, esquecer o guarda-chuva;
como também tem identidade o espaço onde
estas coisas acontecem.
As edificações são testemunhas do processo
de ocupação da cidade. O centro não foi
sempre um lugar de prédios altos. Houve
mercearias em casas baixas coloniais e
sobrados adornados contornando as praças.
Algumas casas precisam permanecer pra
lembrar que um bairro hoje urbanizado e
adensado foi um arrabalde ermo onde
colonos cultivavam a terra e criavam animais.
É preciso saber onde estamos e quem somos,
para definir aonde queremos chegar.
Rua XV de Novembro — Década de 60 — Foto: Acervo IPPUC

O trabalho desenvolvido pelo Patrimônio
Cultural do IPPUC tem sua origem no Plano
Diretor de 1965, através da criação de áreas
de interesse histórico que são tratadas como
setores especiais dentro da Lei de Zoneamento
e utilizadas como diretrizes para planos e
projetos de revitalização.

Rua XV de Novembro — 2005 — Foto: Acervo IPPUC

Desta época podemos citar algumas
transformações importantes como a criação
do Setor Histórico com seus calçadões
unindo as Ruínas de São Francisco ao antigo
Paço Municipal, o Teatro Paiol, o Centro de
Criatividade, o calçadão da Rua XV com seus
acrílicos, a revitalização de Santa Felicidade.
A partir deste período o trabalho de
preservação do patrimônio cultural vai se
ampliando, tentando abranger toda a cidade
com a preocupação de perpetuar a memória
através de seus elementos mais
representativos dentre os quais as edificações
e espaços públicos.
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Após os trabalhos de pesquisa, dos registros
documentais e da definição de critérios (por
exemplo, o Plano de Preservação do Acervo
Cultural da Região Metropolitana de Curitiba
de 1977) foram cadastradas edificações
relevantes e posteriormente foi estabelecido
o conceito de UIP (Unidade de Interesse de
Preservação) para guardar a memória contida
na paisagem urbana de Curitiba. O Município
evita uma abordagem rígida como o
tombamento e em vez disso procura estimular
o proprietário à preservação através da
criação de Incentivos Construtivos
(concessão e transferência de potencial) e
Benefícios Fiscais (redução de imposto
proporcional ao estado de conservação)
como compensação.

Praça Tiradentes
Foto: Acervo IPPUC
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Rua XV de Novembro
Desenho: Fernando Luiz Popp - Débora Ciociola - Fernanda
Botter - Amanda Freitas - Eder Luciano Mochi
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Estão cadastradas cerca de 600 UIPs que se
localizam principalmente no centro da cidade
e nos antigos eixos de penetração marcando
o processo de ocupação da cidade. Além destas
Unidades de Interesse de Preservação
isoladamente, foram criados decretos para
preservar paisagens importantes, como a do
Setor histórico (Decreto 185/2000), do Eixo
Barão-Riachuelo (Decreto 186/2001) e da
Paisagem Ferroviária (decreto 1033/2001).
São resultados dos trabalhos de preservação
o Solar dos Leões, a consolidação dos prédios
históricos como Palácio Avenida, o antigo
Louvre, a Catedral Basílica entre outros. Além
disso há os esforços da prefeitura Municipal
de Curitiba em manter seu próprio patrimônio
para incrementar a vocação cultural de
determinados espaços em projetos como o
Solar do Barão, o Memorial da Cidade, o
Conservatório de MPB, a Cinemateca, a Casa
Hoffman, a Casa Erbo Stenzel, o Bosque João
Paulo II, o Bosque alemão e a Casa da Memória.
Em 2005 os efeitos e fatos do planejamento
já se incorporaram à vida da cidade. As novas
gerações já nasceram utilizando os ônibus
Interbairros e Expresso e usufruindo os
parques e espaços culturais como se estes
sempre tivessem existido. Certamente ainda há
problemas e dificuldades por resolver, mas
Curitiba apresenta condições de vida
diferentes em relação a outras metrópoles
brasileiras.

A Identidade de Curitiba se construiu no mundo
a partir do Planejamento Urbano e isto também
se torna um patrimônio a preservar.

A preservação do patrimônio cultural está integrada ao planejamento urbano, portanto aos
40 anos o IPPUC transforma seu serviço de Patrimônio Histórico numa diretoria que se ocupa
com os valores que transformaram a cidade neste período.
A diretoria de Patrimônio Cultural passa a trabalhar em conjunto com as áreas de Planejamento,
Informações, Desenvolvimento, Administrativo Financeiro e as demais novas diretorias como
Projetos, Relacionamento, Relacionamento Internacional, Universidade da Cidade.
E surgem novas tarefas: assim como a pesquisa e documentação do passado que levou ao
cadastramento e à proteção das UIPs, agora se deve também fazer o registro do processo de
Planejamento que mudou os rumos da cidade e continua orientando as respostas às novas
demandas, num melhoramento contínuo. Analisar o potencial de memória da produção
arquitetônica dos últimos anos em obras Modernas e Contemporâneas. Trabalhar com a memória
imaterial visando a preservação de hábitos e costumes que valorizam a identidade da cidade.
Este incremento dá importância ao antigo Serviço de Patrimônio Histórico permitindo também
que se intensifiquem as ações conjuntas com os demais órgãos envolvidos pela Preservação do
Patrimônio Cultural, assim como a parceria com as Secretarias Municipais, para a garantia da
qualidade do espaço urbano da cidade.
Preservar uma edificação é tarefa trabalhosa, mas concreta. Preservar um patrimônio intangível,
mas presente, como a identidade da cidade de Curitiba é algo que vai exigir novas abordagens e
métodos, e é este o desafio que se apresenta.

Foto: Carlos Ruggi

A arquiteta Marlene Fernandes, exprofessora do Curso de Arquitetura e
Urbanismo da UFPR, técnica do
Instituto Brasileiro de Administração
Municipal (IBAM), consultora
internacional e esposa de um dos
fundadores do IPPUC (o arquiteto
Almir Fernandes), fez o seguinte
comentário há exatos dez anos:
“Sempre me pareceu inexplicável que
não tivesse se desenvolvido na UFPR
um centro de estudos e pesquisas que
alimentasse a reflexão crítica sobre
Curitiba – esse laboratório urbano
mundialmente reconhecido. Creio que
esse fato explica a ausência de
publicação de estudos substantivos,
sérios e imparciais sobre a cidade, tão
reclamados por profissionais
acadêmicos e dirigentes públicos de
todo o mundo. Vocês devem saber que
quase toda divulgação gerada pela
Prefeitura Municipal de Curitiba é
vista por muitos, pejorativamente,
como uma estratégia de marketing
urbano. Caberia à Universidade, em
parceria com o Município, preencher
essa lacuna, evitando-se assim os
erros de interpretação e as
conclusões, não raro falsas, de
pretensos expertos na matéria”.

UNIVERSIDADE
DA CIDADE
Arq. Paulo Chiesa.

16

Foto: Alexandre Mazzo/SMCS

Esse quadro começou a mudar no início deste
ano com a criação da Universidade da Cidade,
um dos projetos estratégicos da gestão do
prefeito Beto Richa. Em janeiro, no Memorial
da Cidade, o presidente do IPPUC, o arquiteto
e professor Clodualdo Pinheiro Júnior, e a
vice-reitora da UFPR, a socióloga e
pesquisadora Maria Tarcisa Silva Bega,
apresentaram publicamente as bases e razões
da parceria estabelecida entre o Instituto e a
Universidade. Na ocasião, Maria Tarcisa
justificou que “não há motivos para manter
nas estantes das bibliotecas ou nas gavetas
os inúmeros trabalhos e pesquisas acadêmicas
cujo objeto de investigação compreendem
Curitiba e sua problemática social e urbana”.
E ressaltou: “A universidade pública, gratuita
e de qualidade deste século deve assumir, cada
vez mais, crescentes compromissos com as
comunidades regionais e seus imensos
desafios, gerando conhecimentos e educando
os jovens numa perspectiva cidadã.”
Essa leitura contemporânea do projeto
universitário brasileiro não significa, de
modo algum, descaracterizar a natureza
científica e crítica do trabalho acadêmico.
Pelo contrário, e como a tradição nos ensina,
quanto mais contextualizados os problemas
discutidos e pesquisados nas salas de aula e
nos laboratórios da academia, maior a sua
legitimidade social, e mais ampliadas as
possibilidades de desenvolver a ciência e a
tecnologia apropriadas ao nosso tempo e
lugar.

Foto: Nani Gois/SMCS

À sua vez, o presidente do IPPUC fez questão
de esclarecer que “o IPPUC sente-se muito à
vontade por escolher a UFPR para iniciar essa
parceria, face à natureza pública e não
lucrativa de ambas as instituições. Contudo,
e reconhecendo as demais instituições de
ensino e pesquisa como importantes
interlocutores, seja qual for a sua origem e
localização, a Universidade da Cidade sempre
estará de portas abertas para cooperar e
integrar novos saberes e conhecimentos úteis
para a cidade e a população de Curitiba”.
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De fato, a trajetória do processo
de modernização e planejamento
urbano de Curitiba, assim como do próprio
IPPUC, encontram-se entrelaçadas por
inúmeras e complexas urdiduras à vida
acadêmica paranaense. Seria praticamente
impossível imaginar o Plano Diretor de
Curitiba e seu Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano sem a criação da
primeira escola de arquitetura e urbanismo
da UFPR, no início dos anos 60. Por outro
lado, essa cooperação mútua não se
restringiu, ao longo desses quase 40 anos, à
formação de quadros dessa ou de outras
especialidades. Foram freqüentes as trocas de
informações, participações em atividades de
ensino e pesquisa, realização de eventos etc.
Isso demonstra a utilidade e oportunidade de
se estabelecer, neste momento, um novo
patamar interinstitucional, a fim de garantir
e aperfeiçoar essas trocas e intercâmbios.
A Universidade da Cidade tem por finalidade,
portanto, promover a integração e a
cooperação entre o IPPUC e as instituições
de ensino e pesquisa dedicadas ao
planejamento urbano e regional.

A sua missão pode ser compreendida
pelo resgate e aprimoramento dos
conhecimentos e boas práticas urbanas
adotadas pelo Instituto no processo de
planejar o desenvolvimento da cidade de
Curitiba. (Ver Box com as metas para 2005).

Foto: Ricardo Almeida/SMCS
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Criar uma estrutura
interinstitucional abrigando a
Universidade da Cidade e suas
atividades;
Organizar um curso de especialização
sobre a problemática do planejamento
urbano e metropolitano;
Realizar o seminário ‘Continuidades e
Descontinuidades: O Desafio de Nossas
Metrópoles’;
Reunir pesquisas e trabalhos
relacionados à cidade de Curitiba e sua
região metropolitana em um banco de
dados informatizado e disponível ao
público interessado;
Tornar a revista ‘Espaço Urbano’ um
periódico de caráter científico e
acessível via eletrônica;
Integrar a biblioteca do IPPUC ao
sistema de bibliotecas das instituições
de ensino e centros de pesquisa;
Estabelecer parcerias com outras
instituições e centros de pesquisa na
área do planejamento urbano e
metropolitano.
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O seu principal desafio será, certamente,
pesquisar e refletir sobre a integração
metropolitana entre Curitiba, seus vizinhos
e outras regiões. Para isso, é fundamental
pensar como os padrões de qualidade de vida
e serviços urbanos que caracterizam o núcleo
da metrópole podem servir de parâmetro para
a organização da vida social e urbana na
periferia e nos demais municípios que compõem
a Região Metropolitana.
A qualidade de vida de um país nunca é maior
do que a somatória da qualidade de vida de
seus municípios. Existe, nesse sentido, um
Brasil em cada município. É preciso fomentar
o desenvolvimento de uma cultura e atitude
metropolitana entre gestores públicos,
legisladores, técnicos, estudiosos e
habitantes. Essa temática é, justamente, o eixo
pedagógico do curso de especialização e de
um seminário nacional, ambos marcados para
inaugurar as atividades da Universidade da
Cidade no segundo semestre deste ano.

(
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Ao completar 180 dias à frente da Prefeitura de Curitiba, o prefeito Beto Richa falou para
a Revista Espaço Urbano sobre as mudanças de conceito e de visão no planejamento e na
gestão da cidade. “A cidade ideal não é feita apenas de prédios, ruas, praças e monumentos,
mas é feita de gente. Para a gente desta cidade é que estão sendo concentrados nossos
esforços”, afirmou.
Beto Richa quer imprimir uma visão humanista à ação administrativa, acompanhada de
inovações técnicas que organismos como o IPPUC podem oferecer à cidade. Confiram a
entrevista.
Qual a Curitiba que o Prefeito Beto
Richa quer? Existe uma mudança na
visão de planejamento e de gestão para
a cidade?

Qual será a grande marca da
administração Beto Richa?
BR – Não tenho preocupação em construir uma
marca pessoal, mas em fazer uma administração
que atenda às expectativas e anseios da
população. Até mesmo a logomarca que
adotamos na nossa administração é o brasão do
município e não um símbolo pessoal, como
acontece tradicionalmente na maioria das
administrações públicas. Quero cumprir todos
os compromissos que assumi com os curitibanos
na eleição de 2004. Eu costumo dizer que uma
administração só se justifica se ela puder
melhorar a vida das pessoas e é isso que quero
fazer ao longo da minha gestão. Claro que esse
é um desafio coletivo, não só da Prefeitura,
com o prefeito, os secretários e os servidores
municipais, mas também um desafio que se impõe
a cada cidadão, que sempre quer o melhor para
si e para sua família. Quando o objetivo é claro,
as chances de atingi-lo são maiores. E nós
temos um objetivo traçado, que é o de fazer a
nossa parte na construção de uma cidade que
nos dê ainda mais orgulho.

Beto Richa – A Curitiba que queremos é a
cidade que respeita as pessoas, que garante
qualidade de vida e que oferece oportunidades
para todos. Quero dizer com isso que a cidade
deve, em primeiro lugar, ser a grande casa da
nossa casa. A cidade ideal não é feita apenas de
prédios, ruas, praças, parques e monumentos.
Ela é feita de gente. São as pessoas que formam
a alma de uma cidade. A mudança que vejo no
planejamento e na gestão de Curitiba, a partir
de 2005, é de conceito e de visão. Nosso maior
esforço está concentrado na aproximação
entre a cidade que se planeja dia a dia e as
pessoas que vivem realidades tão diferentes
quanto um morador de área nobre e um
morador do bairro mais humilde. A prioridade é
o atendimento de quem mais precisa do poder
público,
tanto na área social quanto na ação
administrativa da Prefeitura. É evidente que
não vamos descuidar da infra-estrutura e da
construção do futuro, para garantir todas as
condições de termos uma cidade ainda melhor
para todos os curitibanos. Nossas decisões
serão sempre democráticas e transparentes,
ouvindo todos os segmentos envolvidos em
cada ação.
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Foto: Ricardo Almeida/SMCS

Um exemplo de projeto que pode ser melhorado
é o do Eixo Metropolitano, que está sendo
ampliado, com o objetivo de atender melhor as
demandas viárias da cidade. A análise técnica,
econômica e social dá mais segurança ao
planejador urbano na hora de propor uma
obra. Há outras iniciativas que estamos
tomando, principalmente em relação ao sistema
viário, para melhorar as condições de
circulação da cidade. Ao mesmo tempo em que
temos um transporte coletivo modelo no Brasil,
temos também um dos mais altos índices de
motorização, com um automóvel para cada dois
habitantes. Isso exige uma atenção permanente
da Prefeitura e de seus órgãos de planejamento
e controle do trânsito para que a cidade possa
evoluir sem grandes problemas.

Curitiba sempre foi vanguarda. Um
modelo copiado por muitas cidades.
Como voltar a ser vanguarda? Qual será
o upgrade?

Quais os projetos, já em andamento,
para Curitiba nestes primeiros seis
meses?

BR – O upgrade virá da capacidade de
elaboração permanente que a cidade
desenvolveu ao longo de décadas. A visão
humanista que desejamos imprimir à ação
administrativa certamente será acompanhada de
inovações técnicas que organismos como o
IPPUC podem oferecer à cidade. A evolução de
Curitiba nunca se fez com saltos no
desconhecido, mas como resultado de muito
planejamento. Não há espaço para testes
visionários, há um compromisso com a melhoria
da cidade em todas as suas demandas e
potencialidades.

BR – Temos projetos em andamento em todas as
áreas. Os principais, obviamente, estão
localizados na atenção à saúde, na educação,
na segurança pública e no sistema viário e de
transporte coletivo. Quando assumimos,
divulgamos o Plano de 180 Dias, com metas e
objetivos que estão sendo cumpridos. Isso está
ocorrendo no transporte coletivo, com a
implantação da tarifa de R$ 1,00 aos domingos,
com a criação da Administração Regional da
CIC, com a sinalização dos radares, com o início
do programa Comunidade Escola e com a
contratação de 175 médicos, 120 guardas
municipais, 950 professores e educadores e 110
auxiliares de serviços escolares.

Curitiba é referência mundial em
planejamento e urbanismo, algo que se
construiu ao longo dos anos. O sr.
acha que pode haver mudanças ou
correção de rumos?
BR – Sem dúvida a gente sempre pode melhorar
as coisas. Os grandes escritores são os que mais
reconhecem que uma obra sempre pode ser
melhorada. Nosso destino é evoluir e, nesse
sentido, queremos consolidar ainda mais o
conceito que a cidade conquistou no cenário
mundial.
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resgatando um espaço de convivência muito
importante para a cidade. Há vários projetos em
andamento, principalmente no IPPUC,
destinados à revitalização do centro. Há
equipamentos públicos que precisam ser
recuperados e, em alguns casos, ganhar nova
função. Há outros, como o Passeio Público, que
precisam ser repensados para voltarem a ser
local de convivência dos curitibanos.

Quais são os diferenciais dos projetos
como o Cinturão da Boa Vizinhança e a
Comunidade Escola? E por que eles são
importantes para a cidade?
BR – O Cinturão da Boa Vizinhança busca uma
convivência harmônica com os municípios
vizinhos da Região Metropolitana, ao mesmo
tempo em que tem uma preocupação ambiental
muito forte, de recuperar e preservar áreas de
fundo de vale e de mananciais. É uma postura
francamente em favor da qualidade de vida,
com melhor distribuição de equipamentos
públicos e o compartilhamento de iniciativas
com os municípios vizinhos. Já o programa
Comunidade Escola transforma a rede
municipal de educação em referência para a
comunidade, com o aproveitamento de horários
ociosos desses equipamentos para atividades de
esporte, lazer e formação profissional da
comunidade. Basicamente, estamos
potencializando o uso da escola, oferecendo
novas oportunidades a jovens e adultos. A
resposta da comunidade é muito positiva, o que
mostra que a idéia foi bem recebida e que a
escola é, de fato, um centro de referência
social.

Uma das questões a serem enfrentadas é
a do transporte urbano e do sistema
viário. Quais são os projetos para
essas áreas para que Curitiba também
continue sendo vanguarda e não venha a
ter problemas sérios como outras
cidades?
BR – Como eu disse anteriormente, a
necessidade de evolução no transporte
coletivo e no sistema viário é uma preocupação
permanente, em função das
características dessas duas áreas em Curitiba.
No sistema viário, além da implantação do Eixo
Metropolitano, temos uma série de obras
planejadas, como a implantação de anéis viários
binários, para melhorar o fluxo de veículos.
Temos também novos sistemas binários em
regiões que hoje enfrentam problemas de
trânsito lento. E temos um compromisso de
resgatar a qualidade e a segurança do
transporte urbano, até como forma de
priorizar o transporte coletivo em relação ao
transporte individual.

Os centros urbanos estão deteriorados.
Qual a estratégia para recuperar o
centro de Curitiba?
BR – A necessidade de revitalizar o centro de
Curitiba é consensual e faz parte do nosso
plano de governo, apresentado à população na
campanha eleitoral do ano passado. A nossa
proposta parte do projeto Marco Zero e inclui
iniciativas como o Centro Vivo, da Associação
Comercial do Paraná. Além da revitalização
física do centro, queremos estimular as
atividades econômicas, sociais e culturais do
centro,

Qual é a melhor forma de participação
da sociedade em um governo? De que
forma concreta isto acontece?
BR – A melhor forma de participação da
sociedade em um governo é o compromisso que
o governante deve ter com a democracia, a
honestidade e a transparência.
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execução da política de urbanismo. Não
podemos prescindir, de forma alguma, das idéias
e propostas que o corpo técnico do IPPUC tem
apresentado para a cidade. Com a participação
de novos arquitetos e urbanistas, que
participaram da elaboração do nosso plano de
governo, o IPPUC inicia um novo tempo, mas o
compromisso com o presente e o futuro de
Curitiba continua a nortear o trabalho que sai
de suas pranchetas e computadores.

A participação direta da população, opinando,
criticando e apontando soluções, é sempre um
balizamento importante para que a
administração pública possa produzir os
melhores resultados. Na nossa gestão, estamos
procurando garantir a participação da
população nas decisões municipais. Realizamos
audiências públicas, ouvimos a população nos
bairros, os servidores públicos, as entidades de
classe. Também estamos realizando a 2ª
Conferência Municipal da Cidade de Curitiba,
inovando através da realização de 09 préconferências distritais em cada uma das
regionais administrativas do município. Esse
processo de discussão da sociedade sobre a
cidade e o seu planejamento, de âmbito
nacional, adquire um especial contorno
educativo para enfrentar os desafios de
planejar as políticas de desenvolvimento
urbano. Queremos a participação permanente
dos curitibanos na definição dos projetos e
programas da cidade.

O sr. obteve 66% de aprovação em uma
pesquisa recente, o que é um índice
bastante positivo. Quais, na sua
opinião, são os principais acertos até
agora?
BR – A nova postura que colocamos em prática
na administração, de ouvir as pessoas, de
realizar obras simples e que atendam as
necessidades mais urgentes da população,
sobretudo dos moradores dos bairros mais
distantes, aqueles que mais precisam de serviços
públicos e da intervenção da Prefeitura.

O que falta para o cidadão curitibano?
BR – Há uma constatação em administração
pública que diz o seguinte: a cada demanda
atendida, surgem novas demandas. Some-se a
isso a escassez de recursos públicos, que
crescem numa proporção menor às necessidades
de serviços e obras. O curitibano tem sido
parceiro da administração pública, ao mesmo
tempo em que sabe cobrar os seus direitos. A
convivência harmoniosa é que constrói uma
cidade mais equilibrada e mais justa.

Qual o seu futuro político? Quais as
suas pretensões em termos de política?
BR – Minha maior pretensão é conseguir
realizar uma boa administração à frente da
Prefeitura de Curitiba, que efetivamente se
traduza em melhoria da qualidade de vida dos
curitibanos. Repito o que disse antes: uma
administração pública só se justifica se ela
conseguir melhorar a vida das pessoas. Esse é o
meu objetivo maior: retribuir com uma boa
administração a confiança que as pessoas
manifestaram à minha pessoa nas eleições do
ano passado, confiando o seu voto e o seu
sonho de uma cidade melhor para todos os
curitibanos. Sobre futuro político, é cedo para
se preocupar com isso. Meu único objetivo neste
momento é conseguir realizar o melhor
trabalho possível na Prefeitura de Curitiba.

Qual o papel do IPPUC na sua
administração?
BR – O IPPUC tem uma história de sucesso com
Curitiba. É uma parceria afinada, que tem
proporcionado bons frutos para o
planejamento e a evolução da cidade. Na minha
gestão, o IPPUC continua tendo um papel de
destaque, de vanguarda no planejamento e na
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PLANEJAMENTO URBANO E
A REGIONALIZAÇÃO DA CIDADE
Econ. Lourival Peyerl

Foto: Acervo IPPUC
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Diante da dimensão metropolitana e da complexidade de funções no tecido social e
econômico da cidade, os aspectos gerenciais ganham destaque nas rotinas da prefeitura
e nos diversos serviços urbanos. O objetivo, a partir dessa escala evolutiva, é que não
se percam as boas práticas de construção, sua eficiência pública para o interesse coletivo
e a eficácia nos resultados de cada ação ou iniciativa.
Nessa perspectiva, duas leituras se fazem necessárias. A primeira busca descentralizar as
ações e iniciativas da prefeitura, através da Regionalização Administrativa, em sua
atuação junto à comunidade. A segunda tem como meta desconcentrar ou democratizar
o sistema decisório a partir de uma mesma matriz de Gestão Pública, de modo que uma
parte dos assuntos coletivos ande por si só, mediante o compartilhamento de ações
entre os setores da sociedade.
A implantação do Plano Diretor, nos inúmeros aspectos em que foi concebido, foi
acompanhada pela gradual evolução nesses dois grandes esforços: para descentralizar
as ações e, ao mesmo tempo, desconcentrar as iniciativas, sem que se perdesse uma mesma
e integrada concepção de cidade, expressa nos instrumentos do planejamento permanente
situados no IPPUC.
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A descentralização dos equipamentos
urbanos municipais voltados ao atendimento
das necessidades da população tem permitido
uma presença mais intensa da administração
municipal nos bairros da cidade e
transformando estes serviços em
interlocutores entre esta população e as
esferas centralizadas de planejamento e
gestão da cidade, agilizando a solução e
atendimento às necessidades e demandas
comunitárias.

A.R.
MATRIZ

A.R.
PORTÃO
A.R. CIC

A primeira ação articulada para
regionalização de que se tem registro no
município de Curitiba é fruto do Plano Agache
e acontece em 1960, quando são instituídas
as Unidades de Vizinhança, que dividem a
cidade em 52 unidades espaciais de
planejamento.
O segundo momento importante nessa
direção perdura apenas durante a elaboração
do Plano Preliminar de Urbanismo, em
1964, no qual se sugere identificar e
fortalecer os Pólos Regionais Urbanos,
a fim de estruturar a partir deles o
desenvolvimento na cidade. Na versão
final do Plano Diretor, aprovado em
1966, esses pólos da malha urbana
foram integrados entre si e dão origem
à proposta linear do(s) centro(s) em
Eixos Estruturais, que linearizam e
direcionam a expansão da cidade.

SANTA
FELICIDADE

A.R.
BOA VISTA

A.R.
SANTA
FELICIDADE

A REGIONALIZAÇÃO URBANA.

COLÔNIA
ÓRLEANS

A.R.
CAJURU

BARIGÜI

CAMPO
COMPRIDO

A.R.
BOQUEIRÃO
A.R.
PINHEIRINHO
A.R.
BAIRRO NOVO

Rua da Cidadania
Abastecimento
Educação
Saúde
Terminal de Transporte Urbano
Social e Econômico
Segurança
Cultura
Lazer

REDE DE EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS DE CURITIBA - 2005

UMBARÁ

01-CENTRO
02-SÃO FRANCISCO
03-CENTRO CÍVICO
04-ALTO DA GLÓRIA
05-ALTO DA RUA XV
06-CRISTO REI
07-JARDIM BOTÂNICO
08-REBOUÇAS
09-ÁGUA VERDE
10-BATEL
11-BIGORRILHO
12-MERCÊS
13-BOM RETIRO
14-AHÚ
15-JUVEVÊ
16-CABRAL
17-HUGO LANGE
18-JARDIM SOCIAL
19-TARUMÃ
20-CAPÃO DA IMBUIA
21-CAJURU
22-JARDIM DAS AMÉRICAS
23-GUABIROTUBA
24-PRADO VELHO
25-PAROLIN
26-GUAÍRA
27-PORTÃO
28-VILA IZABEL
29-SEMINÁRIO
30-CAMPINA DO SIQUEIRA
31-VISTA ALEGRE
32-PILARZINHO
33-SÃO LOURENÇO
34-BOA VISTA
35-BACACHERI
36-BAIRRO ALTO
37-UBERABA
38-HAUER
39-FANNY
40-LINDÓIA
41-NOVO MUNDO
42-FAZENDINHA
43-SANTA QUITÉRIA
44-CAMPO COMPRIDO
45-MOSSUNGUÊ
46-SANTO INÁCIO

UNIDADES
DE VIZINHANÇA

A CIDADE É DIVIDIDA EM 75 BAIRROS.
Uma das iniciativas que talvez mais tenha
contribuído para o atual estágio de
regionalização atingido por Curitiba foi a
divisão do município em 75 bairros, ocorrida
em 1975. Essa divisão permanece até hoje, com
apenas uma alteração de denominação,
quando o antigo bairro Capanema passa a ser
denominado de Jardim Botânico. Esta nova
compartimentação oficial da cidade permite
acumular
dados
e
informações,
particularmente as de origem censitária
produzidas pelo IBGE, que têm servido para
capacitar o planejamento, identificando
necessidades e potencialidades nas inúmeras
regiões de Curitiba.
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47-CASCATINHA
48-SÃO JOÃO
38-HAUER
49-TABOÃO
50-ABRANCHES
51-CACHOEIRA
52-BARREIRINHA
53-SANTA CÂNDIDA
54-TINGUI
55-ATUBA
56-BOQUEIRÃO
57-XAXIM
58-CAPÃO RASO
59-ORLEANS

60-SÃO BRAZ
61-BUTIATUVINHA
62-LAMENHA PEQUENA
63-SANTA FELICIDADE
64-ALTO BOQUEIRÃO
65-SÍTIO CERCADO66PINHEIRINHO
67-SÃO MIGUEL
68-AUGUSTA
69-RIVIERA
70-CAXIMBA
71-CAMPO DE SANTANA
72-GANCHINHO
73-UMBARÁ
74-TATUQUARA
75-CIDADE INDUSTRIAL

*

A DESCONCENTRAÇÃO ADMINISTRATIVA E A REGIONALIZAÇÃO DA CIDADE
A regionalização da cidade ressurge com mais
força, enquanto instrumento de
planejamento, durante a proposição de divisão
da cidade em áreas destinadas à
implementação dos Projetos CURA Comunidade Urbana de Recuperação
Acelerada. Nos anos iniciais da implantação
do Plano Diretor, a partir de recursos do
extinto BNH, a cidade é dividida em regiões.
O objetivo é a implantação de infra-estrutura
básica e de equipamentos sociais e
comunitários em áreas periféricas. Vários
bairros que hoje apresentam boa qualidade
urbanística foram beneficiados pelo projeto
e pela definição dessas áreas, em locais como
o Jardim das Américas, o Guabirotuba, o
Bacacheri e o da Água Verde.
É concluído, no IPPUC, em 1985, o Plano
Municipal de Desenvolvimento Urbano PMDU, um amplo diagnóstico que propõe
diretrizes básicas para ensaiar ajustes no
modelo de desenvolvimento, segundo o qual
se diminua a excessiva polarização do centro
principal e se ativem os centros secundários
da cidade.
No mesmo ano, outro estudo propõe os
Planos de Desenvolvimento de Bairro,
agregando as comunidades em torno de
micro-bacias urbanas e iniciando lá práticas
de planejamento participativo e sustentável.
Esses trabalhos, sem que tenham construído
práticas urbanas concretas, dão, entretanto,
origem à implementação de uma profunda
reforma administrativa na prefeitura, com
grandes repercussões no planejamento da
cidade.
Três medidas marcam essa reforma na
Prefeitura Municipal de Curitiba: a
transformação dos antigos Departamentos
em Secretarias Municipais, a criação de novas
pastas administrativas - tais como
Abastecimento e Meio Ambiente - e, por fim, a
instituição das Administrações Regionais com
a denominação de “Freguesias” na cidade, em
número de nove e subordinadas a então recém

instituída Secretaria Municipal das
Administrações Regionais.
A estruturação de Secretarias Municipais, por
um lado, implica no fortalecimento dos
órgãos setoriais e operacionais da prefeitura.
Como decorrência, o trabalho de
planejamento setorial no IPPUC passa a ser
desenvolvido sob uma nova perspectiva: a de
apoiar a coordenação e integração
intersetorial dos trabalhos entre as
Secretarias, zelando para ajustar as ações e
políticas setoriais emanadas de cada órgão,
adequando-as ao planejamento global que
estrutura a cidade. Com isso, a criação das
Secretarias implica também na saída de
numerosos técnicos do IPPUC que,
especializados setorialmente, passam a compor
as equipes nas secretarias e nos órgãos
respectivos.
Por outro lado, a descentralização
administrativa impõe, sob a noção de Planos
de Bairro, que o IPPUC desloque alguns
elementos de seu corpo técnico para auxiliar
o trabalho em cada Administração Regional,
visando atender o planejamento nas
intervenções urbanas localizadas. Isto dá
origem aos Núcleos de Planejamento nas
Administrações Regionais, subordinados, no
IPPUC, a uma área específica da Supervisão de
Planejamento. Esta área se ocupa, então, de
coordenar o trabalho nas Regionais e, ao
mesmo tempo, manter as intervenções
descentralizadas em total consonância com
diretrizes globais da cidade.
Tal processo é interrompido depois de algum
tempo, em virtude de várias situações que se
apresentam, tais como a falta de profissionais
qualificados para todas as Regionais,
dificuldades na coordenação dessas equipes
e riscos de fragmentação no planejamento
integrado. Essa primeira divisão do território
municipal em nove regiões administrativas,
tem por objetivo descentralizar as ações
setoriais do governo, executadas por diversas
Secretarias e Órgãos de atividades-fim.
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A DIVISÃO DO TERRITÓRIO EM ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
Para compartimentar o território do
município, adota-se como pressuposto que
cada regional apresente componentes
estruturais, possuindo um eixo de
desenvolvimento no seu território, o qual já
estivesse consolidado pelo Plano Diretor e
nas propostas de transporte de massa ou de
sistema viário. Deveria, também, apresentar um
perfil demográfico com tendências à
homogeneização, em termos de contingente
populacional em relação às demais Regionais
Urbanas. Deveria, por fim, potencialmente
consolidar certo grau de autonomia
econômica em relação ao centro da cidade,
particularmente na oferta de empregos e de
geração de renda.
Para regionalizar os serviços públicos
ofertados pelos órgãos de atividade-fim, são
sobrepostos os mapas contendo os limites de
cada região operacional praticadas nos
diferentes serviços. Constata-se a
impossibilidade de compatibilização absoluta
entre os mesmos. Leva-se em conta, também, a
consagração de alguns compartimentos
territoriais já utilizados nas atividades fim,
em especial na CIC, a qual é dividida em dois
setores para alguns serviços e em três para
outros.
Como módulo de compartimentação, cuja
agregação define, então, o limite de cada
regional é adotado o bairro e, para alguns
casos, se aceita como divisor o micro-bairro,
uma subdivisão dos bairros e ou setores
censitários do IBGE. Isso permite a utilização
de séries históricas para informações sobre a
cidade e sobre cada Regional Urbana. Respeita,
também, a consagração cultural no sentido
de locação dos bairros, já utilizado pela
própria população bem como pelos meios de
comunicação social.

Outras subdivisões geográficas foram
analisadas, porém, se mostraram
institucionalmente
instáveis
ou
desvinculadas da estrutura física da cidade e
por isto foram abandonadas. Os principais
critérios metodológicos para agregar os
bairros em nove Regionais são a estruturação
própria e independente de cada Regional, seu
contingente populacional tendendo à
distribuição homogênea, seu caráter
urbanístico próprio e características
socioeconômicas semelhantes. Como
resultado desses estudos, em 19 de fevereiro
de 1986, o Decreto Municipal 142 estabelece
a divisão da cidade em 9 Administrações
Regionais: a Matriz, o Boqueirão, o Cajuru, o
Bacacheri, Santa Felicidade, Campo Comprido,
Portão, Pinheirinho, e Umbará.
Essa divisão apresenta, como havia sido
observada na fase de planejamento, uma série
de dificuldades operacionais, pois cada
Secretaria adota uma divisão física em seus
serviços, trazendo conflitos na identificação
de responsabilidades e na alocação de
recursos. As regionalizações adotadas pelas
secretarias de Saúde, Educação e
particularmente Obras, cujos Distritos
Rodoviários são em número menor que as
Administrações Regionais, diferem umas das
outras contribuindo assim para o insucesso
nesta regionalização inicial.

27

A.R.
SANTA
FELICIDADE

A.R.
BOA VISTA

A.R.
MATRIZ

A.R.
PORTÃO

ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DE CURITIBA EM 1989
Fonte: IPPUC - 1989
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados - ago. 2001
Nota: Um bairro pode pertencer a mais de uma regional.

A.R.
BOQUEIRÃO

Dois anos depois, em 1993 o IPPUC, em
conjunto com todos os órgãos
descentralizados, propõe uma nova
delimitação para as sete Administrações
Regionais. A medida visa compatibilizar as
operações regionalizadas pelas diversas
Secretarias Municipais, garantindo a
unificação das divisas entre Administrações
Regionais.
Agregam-se bairros e setores censitários e se
integram às atividades e intervenções das
diversas Secretarias, além de se consolidar
referencias mais definidos para o atendimento
da Prefeitura junto à população usuária,
nesses equipamentos e serviços ofertados nas
Regionais Urbanas.
A partir daí, o planejamento da cidade, tanto
o de escala global no IPPUC, quanto o
operacional nas demais Secretarias
Municipais, passa a organizar seus projetos e
programar as ações no sentido de estruturar
e qualificar estes novos espaços, buscando
identificar as características e similaridades
de cada uma dessas regiões.
Em 1997, é criada uma oitava regional, na
região sul englobando os Bairros do Sitio
Cercado, Umbará Ganchinho, Caximba e
Campo de Santana, passando a denominar-se
de Bairro Novo.
Em 2005, fruto de reivindicações populares e
empresariais, adota-se
uma nova
regionalização da cidade. É implantada a
Administração Regional da CIC unificando a
atuação municipal nessa região. Em
decorrência, quatro outras Regionais sofrem
alterações de abrangência, as administrações
de Santa Felicidade, Portão, Pinheirinho e
Bairro Novo.

A.R.
PINHEIRINHO

Em 1989, a regionalização da cidade é
novamente ajustada. Para tanto, é criado um
novo Distrito Rodoviário na Secretaria de
Obras e as Administrações Regionais são
reduzidas para apenas seis, passando a existir
uma equalização em cada Regional, entre as
diversas áreas operacionais e os Distritos
Rodoviários Municipais. Essa mudança busca
fortalecer a capacidade de atendimento às
necessidades da população e evita conflitos
provocados na disputa entre Administradores
pela prioridade no uso de Patrulhas
Mecanizadas disponíveis, particularmente os
maquinários e insumos destinados à
manutenção de vias públicas.
As seis Administrações Regionais mantidas
são: Matriz, do Boqueirão, do Pinheirinho, do
Portão, de Santa Felicidade e da Boa Vista
anteriormente denominada Bacacheri. Essa
nova regionalização, apesar de solucionar
certos conflitos operacionais da prefeitura,
ainda não respeita os limites de bairro,
comprometendo a acumulação de dados, e
também não se compatibiliza com as regionais
de núcleos setoriais de diversas Secretarias.
Por isso, em 1991, a regionalização é
novamente alterada, sendo reativada a
Regional do Cajuru e passando a sete a sua
quantidade.
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A.R.
BOA VISTA

A.R.
BACACHERI

Cabe ainda ao planejamento de
Curitiba dar início aos esforços
adicionais, para compatibilizar com
a regionalização às demais
instituições que atuam na cidade
ou prestam serviços coletivos às
comunidades. Esse ajuste segue os
procedimentos iniciados desde os
anos 70, quando se estabelece
parceria com o IBGE, no sentido de
que aquele Instituto utilize bases
cartográficas do município para
realizar seus levantamentos
censitários e de dados.

A.R.
SANTA
FELICIDADE

A.R.
SANTA
FELICIDADE

A.R.
MATRIZ
A.R.
CAJURU

A.R.
PORTÃO

A.R.
MATRIZ
A.R.
CAJURU

A.R.
PORTÃO

A.R.
BOQUEIRÃO

A.R.
A.R.
BOQUEIRÃO
PINHEIRINHO

A.R.
PINHEIRINHO
A.R.
BAIRRO NOVO

ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
DE CURITIBA EM 1993

ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
DE CURITIBA EM 1997

Fonte: IPPUC - 1993 e 1997
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados - ago. 2001

*

População, Área e Densidade Demográfica das Administrações Regionais de Curitiba - 2004
Administrações Regionais

População

%

Área(ha)

%

(habha)

R01 - Matriz
R02 - Boqueirão
R03 - Cajuru
R04 - Boa Vista
R05 - Santa Felicidade
R07 - Portão
R08 - Pinheirinho
R10 - Bairro Novo
R11 - CIC

220.107
204.754
212.969
245.560
147.952
252.329
141.674
135.272
166.393

12,75
11,86
12,33
14,22
8,57
14,61
8,20
7,83
9,63

3.628,80
3.985,90
3.530,60
6.222,40
6.529,38
3.346,36
5.676,70
4.479,30
5.817,56

8,40
9,22
8,17
14,40
15,11
7,74
13,14
10,36
13,46

60,66
51,37
60,32
39,46
22,66
75,40
24,96
30,20
28,60

Total

1.727.010

100,00

43.217,00

100,00

39,96

Fonte: IBGE-Censo Demográfico 2000 e Estimativas 2004,PMC,IPPUC
Elaboração: IPPUC/Banco de Dados.

Na seqüência são celebrados convênios com
companhias de infra-estrutura para
compatibilizar obras públicas nas vias e
manter e modernizar a cartografia urbana.
Esses acordos vêm contribuindo para mapear
a realidade territorial e para a obtenção de
dados socioeconômicos na cidade.
Atualmente essas ações conjuntas estão
sendo desenvolvidas através de novos
convênios, com cidades vizinhas nas funções
compartilhadas em divisas e, ainda, junto às
entidades estaduais ligadas à área de
Segurança Pública, para que também adotem
a regionalização e os bairros como
orientadores logísticos e táticos para sua
atuação.

ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DE CURITIBA EM 2005
A.R.
BOA VISTA
A.R.
SANTA
FELICIDADE

A.R.
MATRIZ

A.R.
CAJURU

A.R.
PORTÃO
A.R. CIC

A.R.
A.R. BOQUEIRÃO
PINHEIRINHO
A.R.
BAIRRO NOVO

Fonte: SGM/IPPUC/Banco de Dados
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados - Geoprocessamento
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RUAS DA CIDADANIA
Ser cidadão é sentir-se parte da cidade. Curitiba passa a oferecer, então, espaços específicos para que
cada habitante incorpore nos seus dia-a-dia os sentidos de identidade e pertinência. Esses espaços são
as Ruas da Cidadania, onde serviços coletivos, gestão regional, comércio e lazer são disponíveis e
ajudam a criar uma nova cultura urbana.
Em cada unidade funciona a filial da prefeitura junto aos bairros. Concentram-se ali serviços públicos,
comércio e lazer, atendendo a permanentes princípios do planejamento municipal, ora em evolução:
gestão compartilhada, integração com a Região Metropolitana de Curitiba, geração de empregos e
qualidade de vida.
Sendo obra urbanística que se transforma logo em uma nova referência de encontro para o cidadão e
para os bairros, no âmbito da Regional Administrativa, sua implantação cria condições mais eficazes e
eficientes para atender às necessidades e os direitos do cidadão. Dá um patamar mais elevado às relações
institucionais entre cada Regional Urbana e os serviços a cargo de empresas e órgãos estaduais.
As Ruas da Cidadania são implantadas em locais próximos a terminais de transporte, levando em conta
a facilidade de acesso da população à sede da Administração Regional. A primeira unidade da Rua da
Cidadania é implantada em uma rótula, perpendicularmente ao eixo de transporte, no terminal
intermediário do Carmo.
Sob o ponto de vista administrativo e financeiro, as Ruas da Cidadania contêm a representação funcional
de todas as secretarias, fundações e autarquias municipais que prestam serviços à comunidade.
Além de articular a integração da comunidade e do cidadão com a prefeitura, o principal mérito das
Ruas da Cidadania é promover uma nova etapa no Plano Diretor e no processo permanente de
planejamento de Curitiba. Seu funcionamento pleno inaugura e marca os fundamentos para uma gestão
compartilhada, estabelecida entre os três setores da sociedade, visando uma melhor qualidade de vida
em cada uma das Regionais Urbanas. A partir dessa nova visão, surge a necessidade da criação de um
Conselho Consultivo no IPPUC, com participação de setores da sociedade local. Decorrentes disto
estão também em aprimoramento os mecanismos democráticos de gestão almejados desde a época das
Unidades de Vizinhança e dos Planos de Desenvolvimento de Bairro. Os principais avanços nessa direção,
hoje estão bem amparados na lei federal do Estatuto da Cidade.
Ruas da Cidadania: Sete Ruas já implantadas e duas em planejamento, referenciando, polarizando e
organizando os espaço regional da cidade.
Ao longo do tempo se transformaram em um centro de serviços públicos e num referencial urbanístico
nos bairros de Curitiba.
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press release
Jorn. Marise Heleine.

José Dirceu de Matos, 50 anos, administrador de empresas, com pós-graduação em ciências
políticas, recebeu o desafio de administrar a mais nova regional da cidade, a 9a Regional da CIC,
e o faz, literalmente, de portas abertas. É só chegar e entrar, ninguém é anunciado: “É isso que
o povo quer. A maioria das pessoas que vêm aqui quer ser recebida na hora, falar com o
administrador. Essas pessoas nem têm agenda. Então eu digo: `vem na hora que quiser´.”
Esse modelo de gestão aberta, preconizada pelo próprio prefeito Beto Richa, tem dado bons
resultados. No começo, algumas regiões não queriam pertencer à CIC, houve muita polêmica.
Hoje já querem rever essa posição. É o caso do Jardim Gabineto, conta Matos: ”Eles manifestaram
a vontade de vir junto”.
O desafio não é pequeno. Com 166,39 mil moradores, a Regional da CIC tem uma população
maior que a de Guarapuava, a nona cidade do Paraná, que tem 164,4 mil habitantes. A mais
nova Regional concentra quase 10% da população de Curitiba.
É formada por quatro bairros, num total de 5.817,56 hectares, quase uma cidade de porte
médio dentro da cidade de Curitiba, e com todos os problemas que envolvem a administração de
uma cidade com sérias dificuldades sociais e econômicas, onde a maioria da população ganha
entre dois e três salários mínimos. Assim que assumiu, José Dirceu de Matos fez uma pesquisa
para fazer uma hierarquia das principais demandas da população.
O resultado apontou como uma das prioridades a questão da segurança, que, segundo Matos,
“não passa apenas pela polícia, mas pela urbanização”. O administrador relaciona algumas
medidas para ajudar a resolver o problema: iluminação, abertura de logradouros, alargamento
de ruas, construção de pontes e passarelas. “As lâmpadas são quebradas pelos marginais e
queremos a participação da comunidade para que cada lâmpada quebrada seja imediatamente
substituída”, diz.
Como segunda estratégia na questão da segurança, pretende-se o fim do anonimato do marginal.
Em parceria com a Secretaria da Segurança Pública, serão distribuídos cartazes e colocados
números de telefone para que a população possa se manifestar. “ Nós faremos uma ocupação
em massa dos bairros. Como os marginais se organizam, nós também nos organizaremos para
não deixar que eles tomem conta. Para isso, estaremos convocando as instituições que fazem
parte da região para que, com nosso apoio, cada uma possa montar um conselho de segurança”,
relata Matos.

Obras
José Dirceu de Matos fez uma relação de obras emergenciais necessárias para a sua Regional.
Para evitar enchentes comuns na região da Vila Verde, uma das principais medidas deverá ser a
dragagem do Rio Barigüi. Em busca de recursos, ele avalia que serão necessários de R$ 200 mil
a R$ 300 mil para as obras. “Mas esses recursos são paliativos”, enfatiza.
Haverá também a necessidade de desenvolvimento de projetos para a transposição de pedestres
na Avenida Juscelino Kubistcheck, que corta a Regional do trevo do Ceasa ao Trevo do bairro
Riviera (divisa com Campo Largo). Para evitar os acidentes que continuamente acontecem, ele
avalia que deverão ser construídas de quatro a seis passarelas e uma trincheira, na frente de
conjuntos habitacionais e das grandes empresas.
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Matos sabe que há muito trabalho a ser feito: a revitalização de fundos de vale, resolver o
problema das ocupações irregulares, relocando famílias que estão em áreas de risco, e, ainda,
colocação de manilhamento e antipó.
O administrador espera que, dentro de um ano, esta verdadeira cidade dentro da cidade esteja
funcionando “azeitada” e que possa dar “o retorno esperado à população”.

Radiografia
A Regional da CIC fica a 10 quilômetros do centro e é formada por parte do bairro CIC; e mais
Riviera, Augusta e São Miguel. O mais populoso é o CIC, com 156,9 mil habitantes e o menor,
o Riviera, que tem apenas 221 habitantes.
A maioria dos moradores tem renda mensal variando entre 2 e 3 salários mínimos. A região se
caracteriza por apresentar uma população bastante jovem - 40% dos moradores têm até 19
anos.
Essa “cidade” reúne 21 escolas municipais e 12 estaduais; 13 unidades de saúde e dois hospitais;
sete bibliotecas e Faróis do Saber; 32 Centros Municipais de Atendimento Infantil e nove Centros
de Educação Infantil; dois hotéis; dois terminais de transporte urbano; três parques, dois
bosques; 56 praças e 11 jardinetes.
As empresas da Cidade Industrial geram 25% do ICMS industrial do Paraná, de acordo com a
Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba (Aecic), que reivindica melhoria
viária, de calçadas e ciclovias para aumentar o conforto e a segurança dos trabalhadores.
Segundo Marino Garofani, vice-presidente da AECIC, a presença da Prefeitura, por meio da
Regional, vai revitalizar a região. “Tenho certeza de que a partir de agora começa um novo
ciclo para as empresas e para os moradores da região”, afirmou ele na inauguração da Regional.
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Gestão do Governo
na Prefeitura Municipal
de Curitiba
Carlos Homero Giacomini
Presidente do IMAP.

O Instituto Municipal de Administração Pública — IMAP, é uma autarquia municipal
que presta serviços em gestão pública aos órgãos da Prefeitura e a instituições nacionais
e internacionais.
A missão do IMAP é fomentar o aperfeiçoamento contínuo da capacidade de governo,
objetivando a melhoria da qualidade de vida da população. Em outros termos, trata-se
de uma escola de governo.
Para isso, trabalha com um conjunto de diretrizes:
. orientação ao cliente-parceiro;
. promoção da imagem e do sucesso do cliente-parceiro;
. respostas no tempo político do cliente-parceiro;
. simplicidade inteligente no fazer acontecer;
. informação e comunicação intensivas;
. foco nas competências essenciais do cliente-parceiro;
. adoção de padrões de excelência para as práticas de gestão;
. co-autoria das propostas de trabalho.
Sua estratégia está no diagrama ao lado.
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Projeto 1
SUPORTE À
LIDERANÇA

Eficácia das
Instâncias Decisórias

Agenda
Estratégica
Aprovada

TICs

Objetivo P4
Desenvolver Novas
modelagens organizacionais.
Projeto 4
DESENVOLVIMENTO
E CONHECIMENTO
DA PMC

Conhecimento
do Estado da Arte

Objetivo P1
Apoiar o funcionamento do
Sistema de Liderança do Governo.

Objetivo P3
Implantar sistemas de informações
gerenciais estratégicas para o Estado local.

Projeto 3
GESTÃO DA
INFORMAÇÃO

TICs
Objetivo P5 Promover
a gestão permanente da
sustentabilidade
do Instituto.

Ampla participação
nas propostas

Conhecimento
do Estado da Arte

Múltiplas
equações de
produtividade

Apoio de
Atores-Chave

Domínio de
Estratégias e
Planos

Conhecimento
do Estado da Arte

Ampla participação
de servidores
dos órgãos

Projeto 5
IMAP
SUSTENTÁVEL

Objetivo P6
Manter um processo sistêmico
de desenvolvimento das pessoas e
de gestão de excelência.

Objetivo P2

Implementar o processo
Projeto 2
de Gestão por Competências.
GESTÃO POR
COMPETÊNCIAS

Projeto 6
EXCELÊNCIA NO
DESENVOLVIMENTO
DE PESSOAS

Atribuição de
valor à carreira
dos servidores

TICs
Plano corporativo
de capacitação

Ampliação
das fontes
de recursos

Gestão do
Conhecimento
Comunicações
intensivas

QVT

Em resposta a seus desafios o IMAP desenvolveu, entre
outros, os seguintes produtos:
. Gestão por Competências;
. Desenho de Estratégias e Planos;
. Sistemas de Acompanhamento de Gestão;
. Modelagem Organizacional;
. Guia de Serviços Públicos Cidade de Curitiba.
No Governo que se iniciou em 2005, o IMAP recebeu a
incumbência de ser o órgão executivo do planejamento
estratégico do governo, visando execução ágil e
resultados. Este breve relato traz a estratégia utilizada
para o alcance de tal objetivo.
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Logo após o início da execução do Plano de
180 Dias foram iniciados os preparativos da
cobertura para todo o primeiro ano de
governo, chamado de Plano dos 360 Dias,
valendo-se da mesma dinâmica utilizada para
o primeiro semestre. Atualmente em execução,
este plano foi consolidado nos termos do
quadro abaixo:
. 163 Ações voltadas à população
curitibana.

Foto: Nani Gois/SMCS

Estratégia para a Gestão do Governo

. 456 Tarefas cadastradas.

O Governo Beto Richa em Curitiba (20052008) lançou mão na sua fase inicial do
chamado Plano de 180 Dias como estratégia
de mobilização, para desde os primeiros
momentos passar ao cumprimento dos
compromissos assumidos junto à população.
O Plano de 180 Dias foi elaborado já no
processo de transição do governo anterior
para o atual e consistiu de uma lista
consensada de ações viáveis e do
acompanhamento gerencial de sua trajetória,
num grande pacto com os coordenadores das
ações, no sentido de realizá-lo dentro dos
prazos. Cumpriu sua finalidade como se pode
constatar:

. 75% de acréscimo nas Ações, em relação
aos primeiros 180 dias.
Por outro lado, com base nas Estratégias de
Governo, debatidas e assumidas ao longo da
campanha política, elaborou-se a proposta de
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para
o ano de 2006.
As Estratégias acima referidas foram definidas
como propostas de campanha e depois
discutidas e aprovadas pelo conjunto da
equipe de governo.
Os Eixos Estratégicos de Governo são:
1. Desenvolvimento Social;
2. Cidade do Conhecimento;
3. Trabalho e Desenvolvimento Econômico;
4. Mobilidade Urbana;
5. Integração Metropolitana;
6. Gestão Democrática e Desenvolvimento
Institucional;
7. Infra-Estrutura, Urbanismo e Meio
Ambiente.

. 93 Ações com o envolvimento de todos
os Órgãos da Administração Direta e
Indireta.
. 615 Tarefas realizadas.
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A partir deles, os movimentos continuaram imediatamente com o processo de desenho do Plano
de Governo e, por conseqüência, do Plano Plurianual – PPA para 2006 – 2009..
O Vice-prefeito, na figura do Coordenador de Implantação das Ações do Plano de Governo,
bem como no Decreto que instituiu um grupo de trabalho para elaboração do Plano Plurianual,
ficou estabelecido um Colegiado de Coordenação das Estratégias de Governo, constituído
pelo Vice-prefeito, presidente do IPPUC, presidente do IMAP e secretário de finanças que,
reunindo-se semanalmente, definiu os passos e o ritmo de todo o processo de planejamento.
Os Eixos Estratégicos de Governo foram desdobrados em Programas. O menor número possível,
para que do ponto de vista da gestão não fossem insuperáveis as dificuldades de acompanhamento
e também de alocação de recursos, com pulverização do disponível e perda do foco nas prioridades
do Governo.
Neste sentido, alguns critérios foram importantes:
. Os Eixos Estratégicos de Governo seriam somente os discutidos por
ocasião das Propostas de Campanha e que foram assumidas como
compromissos de Governo.
. Os Programas, apenas aqueles que envolvessem um grande número de
órgãos e, portanto, de forte caráter intersetorial.
. Finalmente, a inclusão das atividades setoriais como Saúde, Educação e
Ação Social na forma de Programas, com seus respectivos Projetos.

DESENHO GERAL DO PLANO DE GOVERNO
E DE SUA COORDENAÇÃO E GESTÃO
COORDENAÇÃO

GESTÃO

Estratégias de
Governo

. Prefeito
. Coordenador
de Implantação
. Colegiado de
Coordenação

Estratégias
de Governo

Programas

INTERSETORIAL

ESTRUTURA

Projetos

Ações

Tarefas
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SETORIAL

A coordenação dos Programas foi
definida como de responsabilidade
dos respectivos Secretários, ou
alguém designado por ele, e a equipe
está constituída num Colegiado de
Gestão formado por representantes
de cada um dos órgãos envolvidos.
Estes representantes, geralmente,
são os Gerentes de Projetos que
integram os respectivos Programas.
Cada Programa tem um conjunto de
Projetos e estes, por sua vez, um
conjunto de Ações desdobradas em
Tarefas, com responsáveis e prazos
definidos.
A tarefa do Colegiado de
Coordenação das Estratégias de
Governo consiste em focar os sete
grandes Eixos Estratégicos de
Governo e também os Programas,
fazendo um papel de articulação e
de facilitação para os Gerentes de
Projetos. O diagrama a seguir
ilustra este arranjo.

. Secretários
. Coordenadores
de Programas
. Colegiados de
gestão

Programas

Programas

. Gerentes de
Projetos

Proj.

Proj.

Proj.

Proj.

. Responsáveis
por Ações

Ações

Ações

. Responsáveis
por Tarefas

Tarefas

Tarefas

Agenda de Execução

2004

2005

LDO
REUNIÃO DE SECRETARIADO
PLANO DOS 180 DIAS
PLANO DOS 360 DIAS
EVENTO PÚBLICO
SEMINÁRIOS PPA
ELABORAÇÃO PPA
QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES
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DEZ

NOV

OUT

SET

AGO

JUL

JUN

MAI

ABR

MAR

FEV

JAN

DEZ

O calendário a ser cumprido para dar conta
da estratégia desenhada destaca algumas
datas-chave. Em primeiro lugar, a LDO, cuja
mensagem do executivo foi encaminhada à
Câmara Municipal no final de maio. Em
segundo lugar, o Plano de 180 Dias, lançado
no dia da posse do Prefeito eleito e depois
acompanhado até o final do primeiro
semestre, inclusive com evento público de
prestação de contas. Em terceiro lugar, e
paralelamente à execução do Plano de 180
Dias, o detalhamento das ações do Plano de
360 dias que, juntamente com as propostas
preliminares visando o PPA, deveriam ser
concluídas até dia 30 de junho.
Posteriormente, de junho a setembro, o
detalhamento dos Programas, Projetos, Ações
e Tarefas. O quadro abaixo traz um resumo
desta agenda.

Sistema de Gerenciamento
Para o acompanhamento dos primeiros 180
dias de Governo foi desenvolvido em software
livre, apelidado sugestivamente de SAGA, um
sistema de manuseio simples, consistindo no
cadastramento, pelos Órgãos, das tarefas a
serem realizadas para a execução das Ações
definidas como prioritárias.
O SAGA sofreu evoluções ascendentes para
sua utilização como ferramenta de
acompanhamento do PPA, conhecido como
SAGA PG, ao desenhar, a partir das Ações, os
Projetos, os Programas e as Estratégias de
Governo, e ainda disponibilizando o cadastro
do Objetivo Geral dos Programas, Resultados
Esperados, Indicadores etc.
Com a facilidade na utilização do sistema, os
Órgãos da Administração estão solicitando
sua instalação para a gestão das tarefas
específicas de suas áreas de abrangência. Isso
está expresso no diagrama a seguir.
Foto: Nani Gois/SMCS

ÓRGÃO 2

ÓRGÃO 1

TAREFAS

AÇÕES

PROJETOS

PROGRAMAS

ESTRATÉGIAS
DE GOVERNO

SAGA — PG. Sistema de Acompanhamento das Ações do Governo

SAGA
INTERSETORIAL

SAGUINHA
SETORIAL
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O processo de planejamento demandou
inicialmente 26 seminários com o
envolvimento de 400 pessoas. O sistema SAGA
PG foi alimentado com Objetivo Geral do
Programa, Resultados Esperados, Indicadores,
Órgão Coordenador e Órgãos envolvidos,
Projetos, Produtos, Ações e Tarefas. Numa
fase posterior foram programados os
recursos financeiros.
Feito isso, desencadeou-se um processo de
análise técnica dos programas e de definição
de prioridades, ao longo de 15 reuniões com
a participação de 168 técnicos,
aproximadamente. Assim, ficaram definidos
como PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE
GOVERNO / PPA:

Resultados e Perspectivas

01. Cultura Curitibana;
02. Esporte e Lazer;
03. Segurança;
04. Ação Social;
05. Comunidade Escola;
06. Educação / Qualidade da Educação;
07. Educação / Expansão do Atendimento
Educacional;
08. Curitiba Saúde;

Desenvolvimento Social

09. Curitiba Cidade do Conhecimento;
10. Se Lig@ Curitiba;
11. Tecnoparque;
12. Universidade da Cidade;

Cidade do Conhecimento

13. Abastecimento Alimentar;
14. Incentivo ao Turismo;
15. Desenvolvimento Econômico e
Trabalho;
16. Desenvolvimento Empresarial;

Trabalho e Desenvolvimento
Econômico

17. CirculAção;
18. Eixo Metropolitano;
19. Transporte Coletivo;

Mobilidade Urbana
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20. Cinturão da Boa Vizinhança;
21. Curitiba Metropolitana;

Integração Metropolitana

Gestão Democrática e
Desenvolvimento Institucional

22. Desenvolvimento Comunitário —
Cidadania Ativa;
23. Juventude: Cidadania e Educação;
24. Governança Pública;
25. E-gov;
26. Orçamento Cidadão;
27. Gestão Administrativa (não
finalístico);
28. Previdência do Servidor (não
finalístico);
29. Manutenção dos Próprios Municipais
(não finalístico);
30. Legislativo Municipal (não
finalístico);

Infra-estrutura,
Urbanismo e Meio-Ambiente

31. Curitiba do Futuro;
32. Marco Zero;
33. Perto-de-você;
34. Moro Aqui;
35. Nosso Ambiente;
36. Planejamento e Gestão Urbana (não
finalístico).

Em resumo: 07 estratégias de Governo, 31 programas finalísticos, 05 programas não finalísticos,
173 projetos intersetoriais e 942 ações intersetoriais / setoriais.

São pontos positivos a serem salientados:
. Envolvimento e integração de todos os Órgãos da Administração Municipal.;
. Participação de 480 pessoas, aproximadamente;
. Movimentação de 850 pessoas; aproximadamente, no processo de discussão;
. Disposição / colaboração das pessoas no processo com um forte desejo de “fazer
acontecer”;
. Alto comprometimento técnico das equipes.

As próximas etapas do processo prevêem:
. Capacitação dos Coordenadores de Programas;
. Consultas Públicas – PPA e LOA;
. Novo movimento de consolidação interna;
. Encaminhamento das Propostas à Câmara Municipal.
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SAÚDE

projeto do IPPUC sedimenta novo padrão de atendimento e conforto para usuários de equipamentos de saúde.

Arq. Paulo Chiesa. — Arq. Célia Bim.

O projeto arquitetônico para a nova
Unidade de Saúde 24 Horas do Cajurú,
zona leste de Curitiba, elaborado pela
equipe de arquitetos do IPPUC, foi
definido como projeto padrão pelo
QualiSUS do Ministério da Saúde por se
ajustar plenamente ao novo paradigma
desejado para a concepção de unidades de
atendimento hospitalar (ver box pg.
seguinte). Desenvolvido em tempo recorde
para atender aos editais do Ministério de
Saúde, o equipamento projetado tem as
obras previstas para começar ainda nesse
segundo semestre de 2005. O
reconhecimento do órgão federal à
proposta adiantou trâmites para a
liberação dos recursos necessários à sua
implantação. Além disso, outras cidades,
Pato Branco e Toledo, já sinalizaram seu
interesse em adaptar e replicar o projeto.
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O PROJETO EM QUESTÃO APRESENTA AS SEGUINTES NOVIDADES CONCEITUAIS:
>>
Atendimento integral às novas diretrizes de projeto emanadas dos conceitos
Qualisus/MS de atendimento e conforto do público usuário;
>>
Organização dos espaços, funções e serviços por grau de complexidade e
acolhimento com classificação de risco, trabalhando-se com o atendimento por classe
de avaliação de risco de vida e não por ordem de chegada;
>>
Partido arquitetônico estruturado através de quatro eixos ordenadores,
identificados através das cores vermelho, amarelo, verde e azul;
>>
Os casos emergenciais com risco de vida, onde o atendimento deve ser imediato,
caracterizado pelo campo vermelho; a retaguarda da emergência, onde os casos já
apresentam estabilidade, caracterizado pelo campo amarelo; os pacientes que já receberam
os cuidados necessários e estão em observação, dirigidos à zona verde; e, finalmente, as
áreas azuis reunindo serviços e funções de baixa complexidade;
>>
Unidade infantil independente das demais, possibilitando atendimento
diferenciado às crianças e pais, segundo suas necessidades;
>>
Núcleo administrativo situado num segundo piso, garantindo privacidade e
autonomia das funções burocráticas e, ao mesmo tempo, conforto para os trabalhadores
da saúde no seu cotidiano;
>>
Circulações amplas e articuladas entre si, proporcionando segurança,
acessibilidade e maior rapidez e fluidez nos atendimentos e deslocamentos;
>>
Implantação criteriosa do equipamento junto ao tecido urbano e o sistema viário,
identificando claramente os acessos no edifício e na paisagem urbana;
>>
Praça central articuladora das visuais e espaços internos, atuando como
extensão das esperas e como um local de fruição pública para atenuar a rigidez e a carga
negativa do ambiente hospitalar;
>>
Dimensionamento adequado do programa arquitetônico, visando humanizar as
unidades de saúde através de ambientes amplos e arejados dotados de grandes panos de
iluminação e ventilação, ajustados aos diagramas de insolação e ventilação do local;
>>
Composição plástica dos edifícios arrojada, hierarquizando os volumes
construídos para destacá-los na paisagem urbana. Uso predominante da cor branca nos
planos de revestimento externo e interno, ressaltando os volumes principais com outros
materiais e cores;
>>
Detalhamento e especificação de materiais de acabamento objetivando o
conforto, a salubridade e a economia na manutenção dos equipamentos;
>>
Tratamento paisagístico extensivo ao desenho e detalhe de pisos, equipamentos
e mobiliário urbano, bem como o planejamento de áreas verdes permeáveis e plantadas de
acordo com a escala das edificações.
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As peças gráficas que ilustram essa matéria permitem uma análise detalhada do projeto em
questão. O importante a se registrar é que os conceitos e diretrizes adotados, além de atender
aos parâmetros do Qualisus, permitiram ao IPPUC trabalhar critérios de flexibilidade, escala
humana e composição plástica no desenvolvimento desse produto. Segundo a arquiteta Célia
Bin: “a planta moldou-se ao terreno existente, integrando-se ao tecido urbano e ordenando
de modo flexível o layout de espaços e funções sem engessar a criatividade dos projetistas”.
Célia ainda enfatiza o esforço de sua equipe para atender, em tempo exíguo, a inúmeros e
complexos critérios e diretrizes de projeto: “a humanização do ambiente hospitalar implica
projetar edifícios e ambientes na escala do usuário, não se esquecendo do tratamento
diferenciado às crianças – um compromisso da atual gestão municipal. Ao mesmo tempo, tirouse partido dos eixos funcionais identificados pelas cores para ordenar os ambientes, gerar
visuais e desenhar detalhes arquitetônicos que objetivam o conforto dos usuários”. Resumindo,
o conjunto edificado em nada se diferencia de uma clínica especializada dos bairros de classes
mais abastadas da cidade. Com isso, espera-se fortalecer a auto-estima dos usuários e qualificar
a presença da Prefeitura na cidade.

TÉRREO

1O PAV.
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UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO 850

ELEVAÇÃO

1-RECEPÇÃO
2-ESPERA
3-INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
4-COPA
5-CIRCULAÇÃO
6-ESPAÇO SAÚDE
7-VACINA
8-INALAÇÃO
9-CURATIVOS
10-OBSERVAÇÃO
11-CONSULTÓRIO
12-EXAME G.O.
13-CONSULTÓRIO G.O.
14-PRÉ-CONSULTA
15-FARMÁCIA
16-ODONTOLOGIA
17-EXPURGO
18-ESTERILIZAÇÃO
19-MATERIAIS
20-LAVANDERIA
21-VESTIÁRIO MASCULINO
22-VESTIÁRIO FEMININO
23-ALMOXARIFADO
24-D.M.L.
25-UTENSÍLIOS
26-MEDICAMENTOS
27-AUTORIDADE SANITÁRIA
28-ADMINISTRAÇÃO
29-REFEITÓRIO

Esses parâmetros já estão sendo incorporados no desenho de outras unidades da rede de
equipamentos públicos, a exemplo de projetos arquitetônicos desenvolvidos pelo IPPUC para
novas creches e escolas do município de Curitiba. A revista Espaço Urbano procurará apresentar
esses projetos em seus próximos números, reafirmando uma linha editorial informativa e crítica
sobre a produção do Instituto na área de arquitetura e urbanismo.

Critérios para definir diretrizes para orientar Projetos de Unidades
Hospitalares adequados ao QualiSUS/IPPUC
quadro 01
Objetivo

Finalidade

Diretriz de projeto

Melhorar o acolhimento dos
pacientes que se dirigem
às emergências

Por fim às filas que se formam
do lado de fora da unidade.
Humanizar o acolhimento dos
pacientes e usuários.

Definição e marcação dos acessos
principais, mantendo a autonomia e
interdependência de cada um.
Ampliação e ambientação
adequada das áreas de recepção.

Priorizar e organizar o
atendimento nas Emergências.

Classificar os pacientes
por critérios de risco,
hierarquizando os atendimentos.
Informatizar a área assistencial.

Setorização dos serviços e
fluxos por grau de complexidade.
Organização dos acessos, espaços,
funções e serviços conformando
eixos ordenadores.
Definição de área específica para o
atendimento ao público infantil.

Garantir rapidez e fluidez no
atendimento ao público, bem como
a autonomia dos espaços e funções.

Organizar as diferentes áreas,
espaços, funções e serviços de
modo integrado e complementar.

Sinalização de cada eixo com cores
básicas, reforçando sua leitura
e identificação pelo usuário.

Humanizar o atendimento
médico emergencial.

Propiciar acessibilidade, segurança
e conforto ao público usuário.
Identificar as unidades de
saúde na paisagem urbana.

Definição criteriosa do local
e implantação do projeto.
Adequação do projeto às
condicionantes ambientais locais.
Integração do partido ao tecido
urbano, sistema viário e
transporte público local.
Composição plástica arrojada
e especificação adequada
de acabamento.
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TÉRREO

1O PAV.
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UNIDADE DE SAÚDE BOQUEIRÃO

ELEVAÇÃO

1-RECEPÇÃO
2-ESPERA
3-DEPÓSITO/MACAS
4-PROCEDIMENTOS
5-EMERGÊNCIA
6-INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
7-ENFERMARIA
8-DEPÓSITO UTENSÍLIOS
9-ROUPARIA
10-CIRCULAÇÃO
11-ISOLAMENTO
12-COPA
13-SALA DE ENFERMAGEM
14-POSTO DE ENFERMAGEM
15-MORGUE
16-EXPURGO
17-PREPARO
18-ESTERILIZAÇÃO
19-MATERIAIS
20-INALAÇÃO
21-ÁREA DE SERVIÇO
22-VACINA
23-ACOLHIMENTO/TRIAGEM
24-CONSULTÓRIO
25-FRALDÁRIO
26-FARMÁCIA
27-SECRETARIA
28-GERÊNCIA
29-CHEFIA
30-ARQUIVO/INFORMÁTICA
31-ALMOXARIFADO
32-DESCANSO
33-DEPÓSITO
34-VESTIÁRIO MASCULINO
35-VESTIÁRIO FEMININO

1O PAV.

UNIDADE DE SAÚDE CAJURU 24h

TÉRREO

1-RECEPÇÃO
2-ESPERA
3-ACOLHIMENTO/TRIAGEM
4-SALA MEDICAMENTOS
5-EMERGÊNCIA
6-INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
7-ENFERMARIA
8-FRALDÁRIO
9-ROUPARIA
10-CIRCULAÇÃO
11-ISOLAMENTO
12-COPA
13-PARQUINHO
14-POSTO DE ENFERMAGEM
15-MORGUE
16-EXPURGO
17-PREPARO
18-ESTERILIZAÇÃO
19-MATERIAIS
20-INALAÇÃO
21-FARMÁCIA
22-VACINA
23-ALMOXARIFADO
24-CONSULTÓRIO
25-MEDICAMENTOS
26-MATERIAL DE LIMPEZA
27-EXPEDIENTE
28-HIGIENE
29-PROCEDIMENTOS
30-CHEFIA
31-GERÊNCIA
32-COORDENAÇÃO
33-SECRETARIA
34-CPD
35-TREINAMENTO

ELEVAÇÃO

Marco Conceitual QualiSUS
>> Melhoria no acolhimento dos pacientes que se dirigem às emergências, pondo fim às filas que
se formam do lado de fora das unidades de saúde;
>> Classificação de risco de pacientes, priorizando o atendimento dos casos mais graves;
>> Criação de sistemas de sinalização que garantam ao usuário fluidez no atendimento e autonomia;
>> Reorganização do funcionamento dos hospitais e unidades de saúde, informatização da área
assistencial, para atender às premissas anteriores;
>> Implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Samu 192).
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aComCuritiba

2

A
a CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CID
22
Municipal
da Cidade de Curitiba
2aConferência
Conferência
Municipal
da Cidad
Segunda Conferência Municipal da Cidade de Curitiba
Arq. Cláudio Menna Barreto Gomes.

Ao findar o mês de julho neste ano, as práticas urbanas de Curitiba mereceram uma analogia
com acontecimentos de 40 anos atrás. Em 1965, a Prefeitura debatia com segmentos da sociedade
local o Plano Preliminar de Urbanismo, estudo que daria início a quatro décadas de manejo na
estrutura física da cidade e ao acompanhamento técnico sobre o espaço urbano. De lá para cá
tudo mudou, em decorrência também de transformações mundiais e nacionais. Mas o que nunca
se alterou é a vocação democrática do curitibano e sua busca para modernizar e dar um sentido
humano e de beleza à sua amada cidade.
Fundamentado na Constituição Federal e na lei Estatuto da Cidade, bem como na iniciativa da
2a Conferência Nacional das Cidades sob o mote “Cidade para Todos”, encetada este ano pelo
Ministério das Cidades, o Decreto Municipal 775, de 09/05/05, instituiu a Segunda Conferência
Municipal da Cidade de Curitiba, evento que foi realizado nos dias 30 e 31 de julho. O apoio da
Prefeitura a essa prática do governo brasileiro, que ocorre a cada dois anos, é para que, em
rotina bienal, a população curitibana reflita e discuta temas atinentes à organização do espaço
urbano no território municipal.
Na primeira conferência, realizada em 2003, foi a sociedade civil de Curitiba que fez a
convocação, tendo o governo local que participar após, na condição de convidado da
comunidade. Desta feita, além de ser iniciada pela Prefeitura, a conferência foi coordenada
pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC e contemplou duas fases
bem distintas: Pré-conferências Distritais, no início do mês e junto às nove Regionais Urbanas,
e a conferência propriamente dita, com sua plenária final no Anfiteatro da Reitoria no final
do mês. Trata-se de uma época e de um local emblemáticos. Ali, há 40 anos, se encerrou o
seminário Curitiba de Amanhã, com espírito democrático inspirado pelo jurista Hely Lopes
Meirelles, o que deu início aos muitos e conhecidos avanços de Planejamento Urbano para a
vida da cidade.

Reuniões e debates constantes dão suporte e alimentam o planejamento da cidade de acordo com seu crescimento.
Fotos: Acervo IPPUC/SMCS
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DADE
DE CURITIBA
de
de Curitiba

Na primeira fase da 2a ComCuritiba, cada uma das Administrações Regionais da cidade, inclusive
a recém-criada na Cidade Industrial, recebeu informação em formato popular sobre três assuntos
distintos:
Campanha do Plano Diretor Participativo, e visualização sobre o estágio atual na adequação
das leis urbanísticas municipais ao Estatuto da Cidade;
Discussão em grupos sobre os quatro temas propostos pelo Ministério das Cidades, propondo
moções ou diretrizes (ver box anexo a esta matéria na página seguinte);
Discussão sobre o nosso Plano Diretor, cuja análise foi referenciada aos itens anteriores, mas
pôde avançar ao Plano Plurianual e Orçamentário.
Nesta fase inicial, a ênfase foi para capacitação das forças sociais e produtivas da capital
paranaense, com vistas a avanços para a 3a Conferência, que será realizada em 2007, data limite
para se completar etapas conclusivas no Plano Diretor de Curitiba. Na sua versão adequada ao
Estatuto da Cidade, nosso Plano Diretor deverá, a partir de agora, desenvolver um desenho
democrático e sustentável quanto ao futuro da capital, inserindo-a definitivamente na dimensão
metropolitana que caracteriza suas múltiplas realidades.
Apesar desse foco, também a agenda federal e estadual foi cumprida em cada uma das préconferências à Conferência Municipal. Nesse item, as atividades, realizadas nas Ruas da
Cidadania, finalizaram com a indicação dos delegados distritais, com exclusividade a vagas
para Movimentos Sociais neste ano, para as sucessivas conferências municipal, estadual e
nacional.
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A fase final da Conferência Municipal da Cidade em Curitiba compreendeu a celebração solene
da gestão democrática no município, sendo debatidos os temas nacionais e o Plano Diretor
local pelos 363 delegados presentes, entre 500 pré-credenciados em critérios de
proporcionalidade e representatividade, segundo segmentos da sociedade sugeridos pela
iniciativa federal. Além da solenidade de abertura, garantiram-se três focos distintos nesta
segunda fase:
Apresentação prévia das propostas e considerações nas distritais;
Consolidação dos trabalhos em grupo, sobre temas nacionais e locais;
Encaminhamentos e abordagens para conferências Estadual e Nacional.
Nesse último item, destaque foi dado a assuntos preparatórios, na formatação institucional
de Conselhos de Cidade nas localidades, regiões intermunicipais e no Estado, bem como à
capacitação dos agentes envolvidos, devendo se levar essas posições para a II Conferência
Estadual das Cidades. A conferência local de Curitiba culminou na eleição dos 60 delegados
locais e seus suplentes, que representam a cidade no evento estadual de setembro, realizado em
Foz do Iguaçu. Embora esse número não represente a demografia da capital e sua importância
geopolítica, confinando sua delegação a 4,58% dos representantes municipais presentes naquela
etapa, Curitiba aceitou essa disposição estadual por considerar ser este um ano para capacitar
todas suas forças institucionais, produtivas e comunitárias. Leva, porém, a reivindicação de
ocupar um espaço maior para a edição das conferências de cidade, em 2007.
Como resultados, fixam-se os passos para os próximos três anos, nos temas e normas jurídicas
relacionadas ao desenvolvimento urbano e gestão da cidade, com seus objetivos sustentáveis e
sua dimensão regional, metropolitana e também nacional. Isso porque essas são as disposições
legais, na lei para adequação do nosso Plano Diretor ao Estatuto da Cidade, agenda aprovada
pelo legislativo municipal em dezembro de 2004.
Na visão do ex-ministro Olívio Dutra, em sua mensagem de apresentação às conferências deste ano, há neste
momento “uma grande responsabilidade histórica: definir de forma democrática a Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano – PNDU, instrumento que norteará ações nos poderes públicos, de forma
coordenada e com efetiva participação popular, para reduzir desigualdades sociais ou regionais e garantir
uma Cidade para Todos”.
Nessa apresentação, o governo federal define que “a pactuação democrática foi o caminho adotado para a
construção da PNDU, por entendermos que este é o único meio para a construção de uma política urbana
sustentável e duradoura. O enfrentamento dos problemas urbanos está diretamente vinculado à articulação e à
integração de esforços e recursos das três esferas de governo – federal, estadual e municipal – com a sociedade”.
Mais adiante, é lembrado que “a PNDU teve seu passo inicial em 2003, na 1a Conferência Nacional das Cidades,
quando foram definidos seus princípios e diretrizes e criado o Conselho das Cidades. Posteriormente, o ConCidades
debateu e aprovou as políticas estruturantes da PNDU: habitação, saneamento ambiental, transporte/mobilidade
urbana, trânsito, planejamento territorial urbano e questão fundiária. A 2a Conferência das Cidades deverá
tratar de quatro temas considerados pelo ConCidades os grandes desafios para a implantação da PNDU no País:
Participação/Controle Social; Questão Federativa; Política Urbana Regional/Regiões Metropolitanas e
Financiamento do Desenvolvimento Urbano, nos âmbitos federal, estadual e municipal”.
A mensagem do ministro finaliza assim: “A 2 a Conferência tem como lema Reforma Urbana: Cidade para Todos e
como tema Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Vamos provar que é possível atingir
esse objetivo.”
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Para efetivar essas atividades programáticas, o IPPUC iniciou por constituir a Comissão
Preparatória e um Comitê Executivo, que representam os segmentos da sociedade municipal
segundo critérios de proporcionalidade orientados pelo Ministério das Cidades. A essas
instâncias coube organizar e acompanhar a execução das duas etapas na Conferência Municipal
de Curitiba, edição de 2005. De modo que, ao final do mês de julho, foi estabelecido novo
marco referencial na cidade, ponto de partida para alinhar a gestão democrática nos caminhos
da capacitação e do conhecimento, voltando-os para todos os temas atinentes à organização
do espaço urbano no território municipal.
O Planejamento Urbano é Política Pública que integra todas as demais entre si sobre o solo e
a territorialidade, em sua inserção regional. Justamente por ter tal caráter logístico e
estratégico, nada melhor que fixar aí o compartilhamento para sua gestão e gerência, entre o
Governo Municipal e as forças comunitárias da sociedade local. Mesmo que o esforço de unir
todos para essa construção demande, por certo tempo, a preparação e o entendimento entre os
muitos segmentos ou agentes envolvidos na temática urbana, o primeiro passo em nossa cidade
está certamente dado a partir desta histórica Conferência.
Devido à visibilidade do urbanismo praticado por Curitiba no cenário mundial, esse é um
compromisso inadiável da capital do Paraná para com o Brasil e as Américas. Não podemos
esquecer, também, que temas relacionados à Política Urbana são os conteúdos que mais orgulham
a população curitibana. Aqui, as avançadas idéias de urbanismo, por mais de 40 anos, levaram
Curitiba ao reconhecimento nacional e internacional, sobretudo devido à sua constante busca
de inovações para humanizar a cidade. O momento é para o próximo passo, lição de democracia
para consolidar tantos saberes, socializando-os e os espraiando pela metrópole e pelo território
da nacionalidade, ao longo dos quarenta anos seguintes.

Bloqueio da Rua XV de Novembro, beneficiando a população e criando, já em 1972, a primeira rua para pedestres do Brasil.
Fotos: Acervo IPPUC/SMCS
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Foto: Carlos Ruggi

SISTEMA DE INFORMAÇÕES
GEORREFERENCIADAS PARA ANÁLISE
DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO

SANEAMENTO
Eng. Marlise Teresa Eggers Jorge
Eng. Odinei Franco Lisboa

Sistema inédito permite monitorar esgotos irregulares em Curitiba
Poluição em rios, córregos e fundos de vale pode estar com os dias contados em Curitiba.

Para minimizar o impacto causado pela poluição da água por despejos ilegais e para
avaliar as alterações da qualidade da água em corpos aquáticos, ou seja, em rios, córregos
e fundos de vale, que recebem descargas domésticas in natura, a engenheira Marlise
Teresa Eggers Jorge desenvolveu um sistema de monitoramento georreferenciado. O
sistema, denominado GESSAN – Gestão de Serviço de Saneamento, permite que cada rua
e cada bairro da cidade seja visualizado em instantes na tela do computador com precisão
de detalhes.
O sistema foi desenvolvido em apenas seis meses, com o apoio técnico do engenheiro
Odinei Franco Lisboa, do Setor de Geoprocessamento do IPPUC. O sistema permite saber
se o destino do esgoto são as estações de tratamento ou os corpos aquáticos. Para
realizar este estudo, adotou-se um modelo de informações prático e direto, com
possibilidade de consultas instantâneas em diversos pontos da cidade e com resultados
sobre inúmeras possibilidades de informação.
O GESSAN é uma ferramenta não só para a área de saneamento, mas para as áreas de
planejamento correlacionando dados de saúde, vias pavimentadas, invasões e outras
informações. Leia o artigo a seguir sobre a criação do GESSAN.
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Os desequilíbrios causados pelas atividades
humanas aos ecossistemas terrestres têm
apresentado implicações sobre o ciclo
ecológico e, conseqüentemente, sobre a
qualidade da água.
A importância de se manter a água em
quantidade e em qualidade para os seus
diversos usos é fundamental, mas na prática,
são feitas inúmeras descargas de efluentes
industriais, urbanos e domésticos,
potencialmente causadores de poluição,
diretamente nos cursos d’água.
A água de qualidade é uma substância limitada
para todas as espécies de vida. Com o
crescimento
da
população
e,
conseqüentemente, com o aumento da
poluição, as fontes naturais de captação
estão em declínio em quantidades
significativas.
Com o avanço da tecnologia e através da
aplicação da legislação ambiental em vigor,
visando o desenvolvimento sustentável, a
“questão da água para as próximas gerações”
começa a ser motivo de preocupação da
comunidade em geral, com envolvimento do
poder público e acadêmico, no sentido de
viabilizar o desenvolvimento de soluções
alternativas como:

.

Diagnóstico da Cidade de Curitiba,
permitindo contribuir para ser um modelo de
planejamento urbano.
Este estudo é importante para dar diretrizes
ao gerenciamento adequado da drenagem
urbana e nos deficientes sistemas de coleta e
tratamento de esgoto, para que deixem de
contribuir na contaminação dos rios
urbanos. O desenvolvimento urbano
brasileiro concentra-se em regiões
metropolitanas, na capital dos estados e nas
cidades pólos regionais. Os efeitos desta
realidade são sentidos na área de recursos
hídricos, no abastecimento de água, no
transporte de esgotos e na drenagem urbana.
Um dos principais problemas ambientais que a
Bacia do Alto Iguaçu enfrenta é o despejo de
esgoto doméstico que, após coletado, é
descarregado sem qualquer tratamento nos
corpos aquáticos, o que pode ser observado
tanto através dos resultados das análises dos
parâmetros físico-químicos como pelo odor e
pelo aspecto visual dos rios e córregos
componentes da bacia hidrográfica em
questão (ANDREOLLI, 1999 a,b; BRAGA ect al.,
2001).
Para uma gestão de bacias hidrográficas, é
necessária uma base de dados
georreferenciada, aplicada a um modelo de
monitoramento de rede de esgotos existentes
em suas mais variadas descargas de efluentes,
com análises da qualidade das águas do corpo
receptor e com a readequação da rede
coletora de esgotos, garantindo a melhoria
da qualidade de vida do ser humano e
proteção do meio ambiente.

.

Elaboração de um sistema georreferenciado
das informações reais existentes de rede de
esgoto, captação, tratamento e disposição
adequada dos efluentes;
Planejamento e fiscalização dos locais
mapeados de lançamento in natura em corpos
aquáticos, atendendo ao contrato de
concessão existente entre a Prefeitura
Municipal e a concessionária prestadora de
serviços;
Monitoramento da qualidade da água do
corpo receptor dos efluentes, através das
análises
dos
parâmetros
com
acompanhamento da contaminação dos solos;
Disponibilizar mapas existentes de forma
mais rápida e fácil;

.
.
.
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REVISÃO DA LITERATURA
As definições de sistemas de informações geográficas (SIG), incluem como uma das funções
desses sistemas a análise de dados e, algumas vezes, apresentam os SIG’s como uma ferramenta
de síntese da informação geográfica (COUCLELIS, 1992). Nesse contexto, Os SIG’s servem-se
das mais variadas fontes para a observação e captura de dados e informações tais como:
aerolevantamentos, levantamentos cadastrais, levantamentos via satélites de sensoriamento
remoto, censos, levantamentos topográficos, levantamentos hidrográficos, etc. (QUINTANILHA,
1995).
Neste trabalho, a abordagem principal é de que os documentos originais, ou seja, aqueles que
deram origem ao produto gráfico a ser disponibilizado para uso num SIG, constituem a verdade
a ser reproduzida nos arquivos digitais.
O Geoprocessamento é uma área que integra tecnologias relativas a coleta, tratamento e
utilização de informações espaciais, bem como as tecnologias para o desenvolvimento e uso de
sistemas que manipulem esse tipo de informações.
Estas aplicações se caracterizam pela manipulação de grande quantidade de dados e pela
realização de grande volume de cálculos. Por outro lado, os sistemas computacionais são
utilizados com abrangência variada, dependendo do nível de automação que se deseja nas
atividades onde são utilizadas (Rodrigues, 1990). De uma forma geral, pode-se classificar o uso
de sistemas computacionais para as seguintes finalidades:

..
..

Como instrumento para cálculos;
Como gerenciador de informações;
Como apoio aos projetos;
Como integrador das atividades da área.

Embora SIG’s não sejam ferramentas novas, muitas dificuldades de investimentos têm adiado
sua total compreensão. Com o desenvolvimento urbano acelerado nas grandes cidades
brasileiras, o planejamento urbano necessita das atualizações de base cartográfica quase tão
rápidas quanto o crescimento das cidades. Os Sistemas de Informações Geoprocessadas têm
aplicação natural na área de planejamento urbano, pois facilitam o trabalho de análise
geográfica com o processamento de dados, auxiliando no gerenciamento e nas tomadas de
decisões.
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CRIAÇÃO DO GESSAN
Inicialmente, para verificação das condições de saneamento, fez-se um levantamento em mapas
pintados à mão, baseado em informações coletadas ao longo de 10 anos, com o propósito de
estimar o quanto a população de Curitiba é abastecida com coleta e tratamento de esgotos.
Posteriormente o IPPUC, através do economista Lourival Peyerl, coordenador da área de Banco
de Dados, demonstrou interesse na sistematização dessas informações, possibilitando que o
Setor de Geoprocessamento passasse a prover infra-estrutura de ambiente computacional, dados
e os serviços de desenvolvimento do engenheiro Odinei Franco Lisboa. Assim, os dados iniciais
foram cuidadosamente analisados e capturados do CD fornecido pela concessionária local,
em formato Autocad, passando por uma reestruturação para o ambiente SIG em Banco de Dados,
gerenciado para o programa Map Objects Editor (MOE)1. Neste momento criou-se o GESSAN
(Gestão de Serviço de Saneamento).
Na seqüência, compilaram-se dados do cadastro de rede de esgotos de 1972, existente no
Departamento de Obras e Saneamento da Secretaria Municipal Obras Públicas, para que fossem
feitas análises comparativas, entre o sistema de esgotamento sanitário da década de 70 e do
atual apresentado pela Concessionária, verificando-se lançamentos irregulares em drenagem
e fundo de vales. A figura 1 demonstra alguns pontos de lançamento in natura nos córregos.

ETE Monte Verde
4,53 l/s

BACIA
RIO
PASSAÚNA

ETE Santa Cândida
ETE Bracatinga

1,15 l/s

1,18 l/s

BACIA RIOS
ATUBA E
BACACHERI
BACIA
RIO BARIGÜI

BACIA
RIO BELÉM

ETE Santa Quitéria
420 l/s ETE Iguápe
ETE Caiuá

ETE Atuba Sul

0,72 l/s

1450 l/s

420 l/s

BACIA
RIO BARIGÜI

Figura 1: Pontos de lançamento in natura em rios e córregos

ETE Belém
BACIA
RIBEIRÃO
DOS PADILHAS

840 l/s

ETE Padilhas Sul

A estrutura atual de esgotamento sanitário
para o município de Curitiba é composta por
cinco Estações de Tratamento (ETE),
conforme figura 2, destacando-se a ETE
Belém, ETE Santa Quitéria, ETE Padilha, ETE
CIC e ETE Atuba Sul, algumas unidades de
tratamento secundárias denominadas
Reatores Anaeróbios de Lodo Fluidizado
(RALF) e Fossas Sépticas pertencentes ao
Sistema Curitiba de Coleta e Tratamento de
Esgoto Sanitário (SCCTES) implantados pela
Prefeitura Municipal de Curitiba.

400 l/s

ETE CIC/Xisto
600 l/s

Figura 2: localização de Bacia e ETEs.
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O GESSAN permite correlacionar a rede de coleta com o destino do efluente, ou seja, permite
verificar se a rede de coleta de esgoto existente em frente ao lote conduz o efluente para uma
estação de tratamento de esgoto, ou se este efluente termina em um final de rede irregular
podendo ser na drenagem, num fundo de vale ou rio. A figura 3 salienta em cores esta
possibilidade, tornando os lotes sem oferta de rede de esgoto na coloração avermelhada. Os
lotes que possuem somente coleta de esgotos têm a cor cinza, e os lotes que possuem coleta de
esgotos e os efluentes conduzidos a uma estação de tratamento, são preenchidos com a
coloração azulada.

Figura 3: Lotes com preenchimento da cor vermelha não possuem rede de esgoto.Os
lotes cinzas conduzem o efluente a uma situação irregular. Os lotes azulados coletam
e tratam os esgotos domésticos.

Os resultados obtidos com o GESSAN permitem diagnosticar imediatamente se o lote possui
rede de esgoto e qual é o percentual de lotes sem atendimento em relação ao número total de
lotes existentes em Curitiba. Da mesma maneira, os lotes com oferta de rede de esgoto com
somente coleta ou com coleta e tratamento são geoprocessados e identificados. O programa
proposto também identifica lotes indeterminados, aqueles que estão localizados no interior
de quadras, sem acesso à rede por condições topográficas ou sem condições de acesso pela via
pública, ou até mesmo aqueles lotes que, em uma determinada quadra, possuem o início da rede
em um ponto, e o final desta rede, esgoto no ponto inicial.
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MANIPULAÇÃO DOS DADOS GERADOS PELO GESSAN
O GESSAN possui várias possibilidades de manipulação de dados, tornando-se uma ferramenta
não só para a área de saneamento, mas para as áreas de planejamento metropolitano com as
cidades vizinhas, com o planejamento urbano, correlacionando dados de saúde, vias
pavimentadas, invasões e outras informações. O principal objetivo do GESSAN é o levantamento
real da situação de saneamento para a cidade de Curitiba. O Sistema possui as seguintes
características:

..
..
.
.
.
.

Levantamento de toda a rede de esgoto existente em Curitiba;
Levantamento de todas a singularidades (PV, TQ, CP, DTI, TIL, e outros), existentes em cada
trecho de rede;
Levantamento de todos os sistemas de tratamento de esgotos (RALFs, FOSSAS e ETEs) existentes;
Detalhamento dos pontos de lançamento irregulares de efluentes domésticos em drenagens
e fundos de vale;
Detalhamento dos lotes que possuem somente rede de coleta de esgotos e destino dos efluentes
em fundo de vale; (somente coleta);
Detalhamento dos lotes que possuem rede de coleta de esgotos com destino dos efluentes
para uma estação de tratamento de esgoto; (coleta e tratamento);
Detalhamento dos lotes que não possuem oferta de rede de coleta de esgotos; (sem rede de
esgotos);
Detalhamento dos lotes regulares e dos lotes com algum tipo de irregularidade em relação
ao resultado do trabalho do PDH (Plano de Despoluição Hídrica) realizado pela Secretaria
Municipal do Urbanismo. Este levantamento caracteriza os lotes em diferentes cores para
diferentes situações em que se encontram com as ligações domiciliares. A figura 4 mostra o
PDH;

Figura 4 : Lotes Regulares e Irregulares conforme o Plano de Despoluição Hídrica
realizado pela Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU).
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.
.
.

Acesso imediato a qualquer ponto da cidade para verificação, como por exemplo: por lote,
por nome de via, por bairro, por hidrografia, por rede de esgoto, por estação de tratamento,
por tipo de singularidade;
Relatório de informações tais como: metros de rede, percentagens de atendimento de esgotos,
quantidade de Poços de Visitas, dados técnicos das estações de tratamento, bem como qualquer
atributo pertinente ao que se quer consultar (guia amarela do lote, por exemplo);
Monitoramento dos percentuais de população com atendimento de coleta e tratamento de
esgoto, para acompanhamento das metas contratuais;
Possibilidade de acessar a foto aérea, e nesta foto, sobrepor todas as informações necessárias
para uma boa fiscalização e planejamento urbano com inúmeras informações para tomada de
decisões, conforme figura 5;

Figura 5: Rede de esgoto sobreposta nas fotos aéreas.

.

Além de rede de esgotos, há a possibilidade de se acrescentar dados como drenagem existente,
rede de abastecimento de água, podendo as informações serem cruzadas com índices de saúde e
verificar causas de epidemias relacionadas com a falta de implantação de rede de esgoto em
determinados locais;
Acompanhamento do desenvolvimento urbano nas suas mais diversas áreas, com a possibilidade
de efetuar simulações;
Possibilidade de visualizar elementos de origem diversa;
Capacidade de lidar e gerenciar uma quantidade muito grande de informações;
Levantamento do diagnóstico para a cidade de Curitiba, permitindo contribuir para ser um
modelo de planejamento.

.
..
.
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RESULTADOS OBTIDOS
O cadastro da Concessionária local tem sido o principal meio de obtenção de dados, feito em
Autocad, desatualizado, devido ao rápido crescimento urbano nas suas mais variadas formas
de expansão. Todas as estações de tratamento de esgotos encontram-se mapeadas com suas
respectivas informações técnicas, como por exemplo, vazão de projeto, vazão média atual, carga
orgânica, eficiência de remoção da carga orgânica, e parâmetros de análises químicas, tais
como DBO (Demanda Bioquímica de oxigênio), DQO (Demanda Química de Oxigênio) e outros.
Para as redes de esgotos, não há a necessidade de expor os atributos técnicos na imagem. Basta
clicar sobre o trecho desejado e obtêm-se os dados técnicos necessários, conforme demonstrado
na figura 6. O mesmo ocorre com as singularidades (poços de visitas, caixas de passagens, tubos
de quedas, terminais de inspeção e limpeza).

Figura 6: Identifica em um trecho de rede escolhido atributos técnicos, como diâmetro
da rede, tipo de material empregado, comprimento e outros

Os resultados referentes ao sistema de esgoto sanitário para o município de Curitiba
caracterizam o nível de atendimento que a Concessionária obteve com a implantação de rede
de coleta e tratamento de esgotos. A figura 7 (página seguinte) representa em que situação
encontra-se a cidade de Curitiba. Notadamente, a periferia apresenta uma falta de coleta de
esgoto, porém esta área é muito pouco adensada e está sendo considerada para os próximos
anos uma expansão de rede de esgotos pelo Programa PARANASAN, encarregado de promover
a ampliação do sistema de esgotamento sanitário em Curitiba, com parceria do Governo do
Estado do Paraná e do Banco Mundial.
A figura 7 demonstra também um quadro geral da situação do município de Curitiba, em três
cores, representando os lotes sem atendimento na cor vermelha, os lotes com somente coleta
em cinza, e os lotes com coleta e tratamento na cor azul.
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Figura 7: Panorama geral da situação do sistema de esgoto de Curitiba.

CONCLUSÕES
O estudo proposto foi uma iniciativa de pesquisa aplicada, com a intenção de contribuir para a
gestão da qualidade da água, na tentativa de monitorar o sistema de esgoto sanitário para o
município de Curitiba pelo lançamento de esgoto doméstico nos corpos aquáticos ou nas estações
de tratamento de esgotos.
O diagnóstico resultante fornecerá subsídios técnicos para a Comissão de Fiscalização do
Contrato de Concessão, como forma de suporte de informações adicionais, além das informações
fornecidas pela Concessionária.
Recomenda-se a implantação do GESSAN nas diferentes Secretarias Municipais, como um sistema
de informações que não só dará suporte aos diversos processos relacionados ao assunto,
como também irá subsidiar o Planejamento Urbano, como parte integrante do Plano Diretor.
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IPPUC EM ROMA
A experiência curitibana em transporte público - com ênfase no
Eixo Metropolitano e o novo modelo de ônibus a ser adotado - foi
apresentada no maior evento internacional da área: o Congresso
Mundial da UITP (Associação Internacional de Transporte Público)
de 5 a 9 de junho de 2005, em Roma. O presidente do IPPUC,
Clodualdo Pinheiro Junior, proferiu a palestra “Curitiba: uma
experiência contínua em transporte público”, no painel “Como as
atuais inovações de países emergentes podem se tornar os
padrões de amanhã”.
Ainda em Roma, o Instituto esteve, a convite da Universidade “La
Sapienza”, apresentando a trajetória e as novas diretrizes de planejamento de Curitiba aos alunos de Doutorado
de Pesquisa em Planejamento Territorial e Urbano, do Curso de Graduação em Urbanística e Sistemas de
Informações Territoriais e do Centro de Estudos Urbanísticos para Países em Desenvolvimento
A ida à Itália ainda incluiu uma reunião na Embaixada do Brasil em Roma, com o Ministro Conselheiro Raul de
Taunay, oportunidade em que foram oferecidas as dependências da Embaixada para a realização de uma
exposição em comemoração aos 40 anos do IPPUC.
A missão técnica a Roma foi concluída com uma reunião no ICCROM – Centro Internacional para o Estudo da
Preservação e Restauro de Bens Culturais. Este Centro foi criado por recomendação da UNESCO em 1956 e
o Brasil é estado membro desde 1964. O Sr. Joseph King, Diretor do Centro, manifestou interesse em efetivar
uma parceria com o Município de Curitiba para a realização do Seminário Internacional sobre Patrimônio
Histórico programado pelo IPPUC para este ano.

OBSERVATÓRIO
CINTURÃO DA BOA
VIZINHANÇA
O projeto foi escolhido para ser
apresentado em 3 eventos
internacionais: em setembro, no
Congresso Internacional em
Planejamento e Gestão Ambiental,
em Brasília e também na
Conferência
“Urban
River
Rehabilitation”, em Dresden,
Alemanha, com apresentação oral.
Em outubro, no Congresso IFHP –
“Futuros Urbanos: Continuidade e
Descontinuidade”, em Roma.

CIFAL
O IPPUC
esteve
presente
na organização do V Seminário do CIFAL Curitiba –
“Metas do Milênio nas Cidades”. O presidente do
Instituto, Clodualdo Pinheiro Júnior, enfatizou os
novos projetos da Gestão Beto Richa em sua
palestra. O evento realizado dias 2 e 3 de maio
reuniu cerca de 50 autoridades da América Latina e
Caribe e representantes das Nações Unidas e Banco
Mundial.

BANCO MUNDIAL
O representante do Banco Mundial, Ivo Imparato, esteve em
reunião com o Prefeito Beto Richa no início de maio. Sua vinda é
resultado do interesse demonstrado pelo projeto quando da visita
do presidente do IPPUC, Clodualdo Pinheiro Júnior, ao escritório
do Banco Mundial em São Paulo no mês de fevereiro,
oportunidade em que foi apresentado o projeto Cinturão da Boa
Vizinhança.
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ATLANTA
O IPPUC esteve presente,
em conjunto com a Curitiba
S.A., no evento CIFAL Atlanta
– Elevando o Aeroporto para
o
Desenvolvimento
Econômico, de 11 a 13 de
abril, em Atlanta, Estados
Unidos. A convite da
organização, a Diretora de Assuntos Internacionais
Priscilla Tiboni apresentou uma palestra que abordou
também o projeto Curitiba do Futuro, enfatizando a
necessidade de ampliação do Aeroporto Afonso
Penna.

312 ANOS DE CURITIBA
Foi ampla a participação do IPPUC na
comemoração dos 312 anos de Curitiba. O projeto
“Dê um presente para Curitiba” propiciou uma
demonstração de responsabilidade social da
iniciativa privada para com a cidade e seus
cidadãos. As colaborações, principalmente de
caráter social, incluíram a adoção de quadras
poliesportivas, doação de material esportivo,
livros e material didático, assim como alimentos e
materiais de construção. As comunidades se
engajaram em mutirões de limpeza, mobilização
nas escolas e unidades de saúde, atividades
artísticas e de lazer. Uma grande contribuição
partiu do SINDUSCON, que doou materiais de
construção, melhorando as condições de moradia
das famílias da Vila Sambaqui oriundas da
relocação da Vila Audi. Na semana do aniversário,
a rua XV de Novembro ficou decorada com cerca
de 2000 balões, doados pelas Lojas Ponto Frio
para as festividades.

IRÃ
O jovem
prefeito Ali
Bagheri
Zadeh, da
cidade de
Bam, no
Irã, esteve em visita ao IPPUC no mês de março.
Juntamente com sua equipe, assistiu a palestra de
Planejamento Urbano e mostrou-se muito
interessado nas soluções de Curitiba, assim como
nos projetos da gestão Beto Richa. Estava
acompanhado por engenheiros e arquitetos do
Comitê de Reconstrução da cidade de Bam e
membros do UNICEF. Patrimônio histórico e cultural
do Irã, a cidade de 2500 anos foi parcialmente
devastada por um terremoto em 2003.

LISBOA
No final do mês de janeiro, o então prefeito de Lisboa,
Antônio Carmona Rodrigues, esteve em visita a Curitiba.
Junto com outros 7 técnicos, Carmona Rodrigues dedicou
um dia ao IPPUC, assistindo palestra de Planejamento
Urbano e seguindo para uma visita técnica, tendo assim oportunidade de conhecer nossa
cidade e os principais programas e projetos desenvolvidos pela Prefeitura. O bom
relacionamento resultou em um Protocolo de Intenções para Cooperação Técnica Curitiba –
Lisboa, a ser assinado em breve.

MISSÕES TÉCNICAS VISITANTES
De janeiro a julho deste ano, o IPPUC recebeu para conhecerem a
experiência de planejamento de Curitiba 541 autoridades, profissionais e
estudantes de mais 18 países além 20 missões de 9 Estados do Brasil.
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