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Curitiba sabe
fazer o amanhã.
Começou isso
ontem e está
fazendo hoje.

O mundo avança a cada volta,
numa progressão inﬁnita.
Se o tempo não para,
Curitiba precisa ir em frente.
E vai. Com as novas
vagas nas creches,
a conclusão do Hospital
do Idoso e da Linha Verde.
Os desaﬁos são imensos.
Mas o curitibano
já venceu muitos.
Desaﬁos que ﬁzeram
com que Curitiba continuasse
a ser aquilo que sempre foi:
inovadora, exemplar,
uma referência.

Para saber como será o futuro,
é preciso observar o presente e
estudar o passado.
Ao fazer isso, você vai
entender que Curitiba
sabe fazer o amanhã.
Provou isso ontem
e está fazendo hoje.
Aﬁnal, Curitiba não para.
Prefeitura de Curitiba.
Respeito e trabalho por você.
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Bem-vindo à 11a edição da Revista Espaço Urbano, publicação do Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, que começa a introduzir melhorias
no projeto gráfico e no seu conteúdo. Nas próximas edições, o leitor encontrará
uma revista moderna, mais atrativa e capaz de levar o leitor a um mergulho nos
projetos que estão em andamento hoje no IPPUC.
Já nesta edição, para atingir um número cada vez maior de leitores, por decisão
do Conselho Editorial da Revista, o Espaço Urbano passa a trazer matérias
jornalísticas com linguagem simples e de fácil compreensão, com o objetivo de
aproximar os projetos do IPPUC do nosso leitor, quer sejam visitantes da cidade
de Curitiba e interessados no planejamento urbano da cidade, quer sejam
estudantes do ensino fundamental, médio ou superior, ou cidadãos curitibanos. Algumas matérias
trazem também artigos assinados por especialistas do IPPUC.
Com informações de arquitetos, engenheiros, economistas, analistas de sistemas, geógrafos da nossa
equipe, técnicos de diversos setores da Prefeitura de Curitiba e de órgãos governamentais ou não,
o Espaço Urbano convida o leitor a um passeio pelos principais projetos em desenvolvimento no
Instituto. Desta vez, nossa matéria de capa é o Plano Diretor Multimodal, conjunto de diretrizes que
vão mexer com a Grande Curitiba e, ao longo dos anos, trarão progresso econômico, desenvolvimento
sustentável e qualidade de vida também a outras cidades do Paraná.
O esforço da equipe do IPPUC também se revela no amplo trabalho para que Curitiba esteja preparada
para sediar os jogos da Copa do Mundo em 2014. O Novo Centro, projeto que se estende a partir do Paço
Municipal, seguindo pela rua Riachuelo, a transformação da avenida Cândido de Abreu, que ganhará
um calçadão e por onde passará o ligeirão Boqueirão-Centro Cívico, também estão contados aqui.
A partir desta edição, o leitor encontrará novidades como a linha do tempo temática, que mostrará a
evolução de aspectos que têm a ver com o planejamento urbano de Curitiba. O tema desta edição é o
transporte coletivo. Outro espaço permanente será destinado aos equipamentos urbanos da cidade.
Aqui estão os Centros Municipais de Educação Infantil e o Restaurante Popular. A cada nova edição,
também haverá uma entrevista com pessoas interessantes que passem por Curitiba e que possam
dar sua opinião sobre temas variados ligados aos projetos que são discutidos dentro do IPPUC.
Esta edição também passeia pelo Umbará e por Santa Felicidade, bairros que revelam suas características
e necessidades e onde serão introduzidos conceitos novos no planejamento. Falamos da importância
da democratização da informação, presente no Curitiba em Dados, além de vários outros projetos que
fazem parte do Plano de Governo da gestão Beto Richa (2005-2010) e Luciano Ducci.
Você é nosso convidado especial nesta viagem pelos projetos futuros traçados dentro do IPPUC para
a cidade de Curitiba. Entre! Venha sonhar com a gente e imaginar o quanto ainda podemos fazer para
que Curitiba seja, cada vez mais, uma boa cidade para quem vive aqui.
Cléver Almeida

Presidente do IPPUC
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ferramenta
do planejamento

informação

Antes de desenhar os novos projetos, os urbanistas estudam e pensam a
cidade. Uma das ferramentas que os auxilia nessa tarefa é o Curitiba em
Dados, o banco de informações do IPPUC.
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Conhecer para poder planejar. Esta é a lógica
que move a equipe do Curitiba em Dados, o
banco de informações criado, desenvolvido e
constantemente atualizado pelo Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
(IPPUC). Sob a coordenação do economista
Lourival Peyerl, 15 pessoas trabalham para
decifrar a cidade por meio de informações.
“Sabemos que o conhecimento permite a
compreensão do espaço físico e facilita a gestão
do município. Por isso, qualquer coisa que se
relacione à cidade nos interessa”, comenta
Lourival. Livros, publicações técnicas, jornais,
revistas, mapas, dados estatísticos, fotografias,
teses universitárias e a inter net, é claro,
municiam esses profissionais.
O trabalho começou há mais de 40 anos, em

função da necessidade de fornecer informações
precisas à equipe de urbanistas do Instituto,
com o propósito de auxiliar o planejamento
e aferir seus resultados, acompanhando
o desenvolvimento de Curitiba. Os dados
eram organizados em arquivos e relatórios.
Anos depois, passaram a ser compilados na
publicação intitulada Curitiba em Dados,
atualizada a cada quatro anos. Quando a
internet tornou-se acessível ao cidadão comum,
o Curitiba em Dados ganhou uma versão virtual,
disponível ao público desde 2006. “Quando o
banco de dados é comum a todos, e de fácil
acesso, os agentes da sociedade passam a
falar a mesma linguagem”, salienta Lourival. A
ferramenta democratizou definitivamente as
informações do Banco de Dados.

Parte dos assuntos contemplados no Curitiba em
Dados tem relação direta com as demandas da
própria população. “Muita gente nos escreve ou
telefona solicitando determinadas informações.
Outras vezes as pessoas querem transmitir
dados ou mesmo aferir algo que publicamos”,
conta a analista de sistemas Lucimara Wons,

informação é versátil e dinâmica. O banco de
dados virtual é acessado por profissionais das
mais diversas áreas, além de estudantes e da
população em geral. Do dia 23 de março de
2006, quando foi colocado no ar, até o dia 31
de outubro de 2009, o Curitiba em Dados já
tinha contabilizado mais de 2 milhões e 280 mil
acessos. Levantamentos internos indicam que,
somente no último ano, quase 51 mil visitantes
de 60 países buscaram informações no banco
de dados do Instituto.
Muitas vezes, depois de fazer a consulta ao
site, há pessoas que telefonam para saber
como podem obter as mesmas informações
referentes às cidades delas. Alguns visitantes
vir tuais do Curitiba em Dados ficam tão
encantados que decidem romper a barreira da
internet. Foi o caso de César Shirmer, prefeito
da cidade gaúcha de Santa Maria – distante
854 km de Curitiba – , que decidiu visitar
o IPPUC para conhecer melhor o banco de
dados. Ele tem interesse em desenvolver um
projeto semelhante em Santa Maria, além de
seguir o modelo de planejamento urbano da
cidade. “Curitiba é uma referência nacional e
internacional. O IPPUC se destaca porque foi
onde tudo começou, e nós podemos pensar
em ter um órgão de planejamento como o de
Curitiba”, diz Shirmer, ciente da importância
estratégica de associar planejamento urbano

informação

A quantidade de informações disponibilizada
pelo Curitiba em Dados é impressionante:
são mais de sete mil itens que se desdobram
em centenas de milhares de dados, entre
textos, estatísticas, mapas, ilustrações, tabelas,
fotografias, planilhas e muitos outros. As
consultas podem ser focadas no município
como um todo, nos 75 bairros ou nas 9
regionais (que congregam os bairros). Também
há informações específicas sobre a Região
Metropolitana de Curitiba e seus 26 municípios,
o Estado do Paraná, o Brasil e o Mundo. Os
temas variam da história à infraestrutura,
do meio ambiente ao turismo, dos dados
administrativos às informações sobre saúde,
dos mapas temáticos à demografia, dos
aspectos físicos aos indicadores econômicos e
de desenvolvimento humano. Todos os dados
são acompanhados das respectivas fontes
de consulta. “Atualmente, mais de 90% das
informações que temos já estão disponíveis.
Isso é democratizar a informação, o que é
fundamental para toda a comunidade”, avalia
Lourival.
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saneamento
digital

informação

As ações de saneamento básico em Curitiba contam com o apoio de uma
ferramenta inovadora desenvolvida pelo IPPUC e que já conquistou
reconhecimento nacional.
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Curitiba tem um programa exclusivo de
informações que permite consultar, em um
mapa digital, dados referentes ao saneamento
básico da cidade. O trabalho, desenvolvido
no IPPUC, foi criado por Marlise Eggers Jorge,
mestre em engenharia de recursos hídricos
e saneamento ambiental. O programa pode
identificar os pontos sem rede de esgoto, os
lotes em que o esgoto é coletado e tratado
e os lotes onde ocorre somente a coleta. Isso
permite a correta leitura da situação atual e
o acompanhamento da expansão da rede de
esgoto. “Começamos do zero, a partir de mapas
em papel que eu vinha construindo. Hoje
temos uma ferramenta avançada que nos dá a
radiografia do saneamento básico de Curitiba”,
salienta Marlise. O reconhecimento nacional
veio, em 2008, com a classificação do programa

cinco melhores iniciativas do setor, em todo o
Brasil, pela Agência Nacional de Águas (ANA).
Os profissionais do Setor de Geoprocessamento
do IPPUC colaboram na pesquisa e construção
das informações que são trabalhadas em meio
digital. O programa faz a análise do esgoto, lote
a lote. A ferramenta que permitirá a aferição
ainda está sendo desenvolvida. Quando um
lote aparece na tela do computador sem estar
conectado à rede de esgoto, isso significa que,
naquela propriedade, o esgoto está sendo
conduzido para a rede de galerias pluviais.
“É um problema grave de saúde pública e de
meio ambiente que precisa ser corrigido o mais
breve possível, pois as galerias que coletam a
água da chuva vão direto para os rios”, alerta
Marlise. Desta forma, a população perde duas

estar submetida aos riscos de contaminação
e porque vai acabar arcando com custos mais
elevados para o tratamento da água.
Iniciado há cinco anos, o trabalho pioneiro
exige dedicação diária. Sidney Franco dos
Santos, especialista em programação de
dados, garante o suporte técnico para que as
informações sejam atualizadas e acessadas
em meio virtual. De acordo com ele, a maior
dificuldade é integrar as diferentes tecnologias.
“As ferramentas foram adaptadas às nossas
necessidades. Como não havia um modelo
prévio, no qual pudéssemos nos basear,
tivemos de criar tudo”, salienta Sidney. O
programa também conta com ortofotografias
– que são fotografias corrigidas para ficarem
planas e, desta forma, poderem ser anexadas
ao banco de dados sem alterar ou distorcer o
mapeamento.
Além de mapear a situação da rede de esgoto
da cidade, o programa dispõe de uma série de
outras informações complementares, tais como
os rios de Curitiba na atualidade – com suas
bacias e sub-bacias –, os cursos originais dos
rios mais de 40 anos atrás, os rios que tiveram
seus cursos alterados em função da urbanização
do município, os rios já extintos, as estações de
tratamento de esgoto e o sistema de drenagem
da cidade, que passa pela rede de galerias
pluviais. Para completar, o programa também
identifica a pavimentação das ruas. A leitura de

O programa dá subsídios às ações da Sanepar,
que firmou um contrato de concessão com a
Prefeitura Municipal de Curitiba para explorar
os serviços de fornecimento de água potável,
coleta e tratamento de esgoto. O contrato de
30 anos teve início em 2001. “Esse trabalho feito
pelo IPPUC permite a correção dos problemas
do sistema de forma imediata, o que é muito
bom para todos”, avalia Antonio Carlos Gerardi,
gerente geral da Região Metropolitana de
Curitiba da Sanepar. A Secretaria Municipal do
Meio Ambiente, responsável pela fiscalização
e vistoria técnica dos imóveis, também é
beneficiada pela fer ramenta criada pelo
IPPUC.
Por fim, os projetos e ações de planejamento
urbano desenvolvidos pelo Instituto recebem o
suporte do programa, o que facilita a tomada de
decisões. “Desde 2007, todos os municípios são
obrigados, por força de uma legislação federal,
a desenvolver programas de monitoramento e
controle do saneamento básico. Mas Curitiba
saiu na frente, quando nada disso existia, com
um modelo inovador ”, reconhece Gerardi.
“Poder auxiliar na gestão urbana e trabalhar
pela recuperação dos rios da cidade é motivo
de orgulho para nós. Sabemos que a situação é
complexa, já que há rios que atravessam Curitiba
cujas nascentes estão em outros municípios.
Mas essa é a meta que perseguimos”, enfatiza

A área em azul corresponde ao esgotamento
sanitário de Curitiba. A área em vermelho
possui densidade urbana baixa,
principalmente na bacía do Passaúna, que é
uma Área de Preservação Ambiental (APA).

informação

Por meio do programa GESSAN (Gestão
de Serviços de Saneamento), elaborado
pelo IPPUC, o processamento dos dados da
SANEPAR permite a análise da cidade de
Curitiba, lote a lote.
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Marlise Eggers Jorge
Sidney A. Franco dos Santos
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A revolução tecnológica trouxe para as áreas
de levantamento e mapeamento grandes
aprimoramentos nos métodos de coleta,
processamento, armazenamento e distribuição
dos dados, surgindo os chamados Sistemas de
Informações Geográficas (SIG). O Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
(IPPUC) desenvolveu um SIG denominado
Gestão de Serviços de Saneamento (GESSAN)
para edição e análise das redes de esgotos
e de abastecimento de água. O presente
trabalho utiliza o GESSAN para detectar as
diferenças nas representações dos limites das
bacias hidrográficas no município de Curitiba.
Estas diferenças podem significar alterações
a serem atualizadas na base car tográfica
com a finalidade de integração de diferentes
produtos car tográficos para gerar uma
única base. O uso desta técnica permite aos
técnicos da prefeitura visualizar em um mapa
digital, dados relacionados ao sistema de
recursos hídricos, mostrando a situação atual
e facilitando o planejamento urbano, dentre

de rios e bacias hidrográficas.
O uso desta base integrada através de um SIG
tem como finalidade dar suporte ao Setor de
Geoprocessamento do IPPUC, detectando as
mudanças ocorridas nos divisores de bacias
hidrográficas através da sobreposição da
base cartográfica municipal, base cartográfica
estadual, Modelo Digital do Terreno e ortofoto
digital.
A unidade espacial “bacia hidrográfica”
é caracterizada por uma área que drena
determinados cursos d’água e está limitada
por divisores de águas. Sinônimos: bacia de
captação; bacia coletora; bacia de drenagem
superficial, bacia hidrológica e bacia de
contribuição, e dentro deste conceito, o
município de Curitiba possui cinco bacias
hidrográficas: Ribeirão dos Padilhas, Atuba,
Belém, Barigui e a do Passaúna. Todas estas
bacias são, na verdade, sub-bacias da Bacia
do Alto Iguaçu, pois os rios principais que

As cartas topográficas do IPPUC, em escala
1:2.000, foram cadastradas nos anos de
1972, 1979, 1980, 1992, 1999, 2001. A base
cartográfica da Superintendência de Recursos
Hídricos e Saneamento Ambiental (SUDHERSA)
na escala 1:10.000 foi atualizada no ano de
2000, e a delimitação das bacias hidrográficas

Figura 1
Bacias hidrográficas e
sub-bacias de Curitiba
obtidas na Gestão de
Serviços de Saneamento.

de Curitiba, feita pelo IPPUC, foi produzida em
escala 1:20.000. As diferentes cartas topográficas
entre os órgãos indicam a necessidade de
uma análise na elaboração da integração de
representações gráficas de bacias hidrográficas.
Deve-se partir de alguns pontos principais como
a definição do rio principal e seus afluentes,
de forma que a obtenção da delimitação de
bacias hidrográficas como uma informação
única entre os órgãos estaduais e municipais

Os resultados obtidos são os limites das bacias
e os limites das sub-bacias, representando a
identificação dos limites físicos das bacias, isto é,
os divisores de água. A metodologia empregada
para integração das bases cartográficas foi a
digitalização do contorno da bacia, resultando
a informação vetorizada das unidades de bacias
hirdrográficas de Curitiba que estão incluídas
ou interagem com os limites do município.
A partir das principais bacias obteve-se as
sub-bacias dos principais afluentes das bacias
hidrográficas, tanto pertencentes ao município
de Curitiba, como além dos limites, de forma
a contemplar a unidade de bacia hidrográfica
como um todo. A Figura 1 demonstra as subbacias do Alto Iguaçu, o limite do município
de Curitiba, a localização das Estações de
Tratamento de Esgoto, as sub-bacias, os rios
principais e seus afluentes.
Os resultados obtidos com o SIG permitem
diagnosticar imediatamente onde os rios de
Curitiba estão localizados e os limites de subbacias e bacias, tornando-se uma ferramenta de
pesquisa nas mais diversas áreas de estudo. Da
mesma maneira, os rios e seus afluentes terão
identificação e facilidade de consulta dos seus
atributos, permitindo rápida pesquisa e uso no
planejamento urbano na cidade de Curitiba.
Para o desenvolvimento e planejamento
urbano, os mapas topográficos atualizados
tornam-se uns instrumentos necessários para
a elaboração de projetos cartográficos, pois
a partir destes, desenvolvem-se os demais
projetos necessários para um adequado
gerenciamento das atividades públicas.
O êxito na execução do projeto cartográfico
integrado se deve não somente aos aspectos
teóricos e técnicos, mas também pelo esforço
conjunto dos órgãos envolvidos na busca de
uma base cartográfica única, e principalmente,
devido aos esforços dos técnicos do IPPUC do
setor de geoprocessamento representados por
engenheiros cartógrafos, analistas de sistemas,
especialistas em Autocad e Arcview.

informação

A Prefeitura Municipal, através das Secretarias
Municipais do Meio Ambiente (SMMA), de Obras
Públicas (SMOP) e o IPPUC utilizam uma base
cartográfica de Bacias Hidrográficas diferente
dos órgãos estaduais. A Companhia Estadual de
Saneamento (SANEPAR) usa uma terceira base
em função do esgotamento sanitário, pois há
a necessidade de transposição de esgotos de
uma bacia para outra. Isto reflete na dificuldade
em manter a base cadastral atualizada devido
ao dinamismo ocupacional, que provoca
mudanças na malha urbana. O banco de dados
existente no IPPUC contém os dados cadastrais
que auxiliam a integração para obtenção de
base cadastral das Bacias Hidrográficas de
Curitiba, pois diferentes órgãos públicos, em
diferentes épocas, com diferentes escalas,
resultaram em diferentes bases cartográficas.
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o novo
calçadão
da cidade
Um dos locais mais nobres de
Curitiba, avenida Cândido
de Abreu será revitalizada
e ganhará uma grande área
para circulação de pedestres.
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cidade

Imagine um boulevard elegante, com
paisagismo, iluminação, muito espaço
para caminhar, tomar um café e admirar
a paisagem do Centro Cívico de um
ângulo privilegiado. “O objetivo é
resgatar o cenário cívico, permitindo
às pessoas que compartilhem a beleza
deste lugar tão impor tante para a
cidade”, analisa o arquiteto Reginaldo
Reinert do IPPUC, que divide a criação
deste trabalho com os arquitetos
Lubomir Ficinski e Carlos Ceneviva.
O Boulevard Cândido de Abreu foi
inspirado nas Ramblas de Barcelona,
as famosas ruas de pedestres que se
tornaram passeio obrigatório para
quem visita a cidade espanhola. Nelas,
há bancas de flores, cafés e quiosques
que servem lanches e doces. Dotadas
de um paisagismo especial, essas ruas
também são palco de apresentações
de músicos, mímicos, malabaristas e
outros artistas. Tudo isso transforma
as Ramblas em locais de intensa
animação e visitação. “É esse o ‘clima’
que pretendemos dar à avenida,
valorizando a paisagem do entorno”,
conta Reginaldo Reinert.

A Cândido de Abreu receberá duas estações do
Ligeirão: uma será diante do Shopping Mueller
e a outra perto do Palácio 29 de Março, sede

da Prefeitura Municipal. As pistas preferenciais
para ônibus serão instaladas junto ao calçadão
de pedestres, que terá cerca de 930 metros de
extensão, da Praça Dezenove de Dezembro
até a Praça Nossa Senhora de Salete – o
que representa quase o mesmo tamanho
do calçadão da Rua XV. Além do Ligeirão e
dos ônibus Ligeirinho, as demais linhas de
transporte coletivo também serão mantidas.
Nos pontos onde serão instaladas as estaçõestubo, o calçadão terá a largura aproximada de
9,4 metros. No restante, contará com uma área
de 15 metros de largura. É nesses locais que
serão instalados quiosques de café e espaços
de convivência.

cidade

Na gênese do projeto do Boulevard da Cândido
de Abreu estava a necessidade de incrementar
o sistema de transporte coletivo na região,
com a instalação de pistas preferenciais e
estações de embarque e desembarque do
ônibus Ligeirão. Na lógica do planejamento da
cidade, a melhoria do transporte público não
deve trazer prejuízo para o pedestre e para a
circulação em geral. “A ideia é usar o transporte
coletivo não para demolir a paisagem e, sim,
para valorizá-la”, defende Reginaldo Reinert.
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A estratégia de priorizar os pedestres se estende
também aos pontos onde o calçadão alcançará
os cruzamentos das ruas. Nesses locais, não
haverá rebaixamento da calçada e, sim, elevação
das pistas de rolagem. Desta forma, os carros é
que terão de subir, sendo obrigados a reduzir a
velocidade e, consequentemente, aumentando
a segurança no trânsito. As calçadas laterais da
avenida também serão revitalizadas e, assim
como o calçadão, irão contar com pista tátil para
facilitar o deslocamento de pessoas portadoras
de deficiência visual.

cidade

A linha do Ligeirão prevista para o local fará
o trajeto Boqueirão-Centro Cívico. Na maior
parte do percurso, o Ligeirão contará com pistas
exclusivas. Ao entrar na avenida Cândido de
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Abreu, irá trafegar nas pistas preferenciais,
paralelas ao calçadão. Nesses locais, terá
prioridade e poderá até ultrapassar os ônibus
Ligeirinho. Além disso, o Ligeirão terá menos
pontos de parada – um a cada três quilômetros,
em média. “Com essas medidas, o tempo
de viagem será menor. Tudo isso irá conferir
muito mais agilidade e conforto ao sistema,
beneficiando milhares de passageiros que
necessitam fazer este percurso diariamente”,
reforça Luiz Filla, Gestor da Área de Operação
de Transporte da URBS. O projeto do novo
calçadão e do Ligerião na Cândido de Abreu,
calculado em 4,85 milhões de reais, faz parte
do conjunto de obras previstas para melhorar
a mobilidade em Curitiba, em função da Copa
de 2014.

cidade
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Coordenador: Arq. Reginaldo Luiz Reinert
Colaboradores: Arq. Iuri Fukuda Hayakawa, Arq. Daniela Tahira Munhoz da Rocha, Arq. Fabiano Borba Vianna, Arq. Aline Dalprá Pansolin, e
Izídio Monteiro - técnico de obras e projetos.
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tudo novo de novo

cidade

O Programa Novo Centro está criando uma série de atrativos para mudar o
cenário e a ocupação do centro da cidade. O objetivo é incrementar o turismo
e a economia, beneficiando moradores e empresários da região mais antiga
de Curitiba.
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Na década de 60, o Plano Diretor de Curitiba
orientava a descentralização da cidade por meio
do tripé formado pelo sistema viário, transporte
coletivo e uso do solo. Durante décadas, muitas
das obras públicas se estenderam ao longo dos
cinco eixos estruturais – nos sentidos NorteSul, Leste-Oeste e do Centro em direção ao
Boqueirão. A estratégia induzia a expansão
de Curitiba em direção aos bairros que,
guiados pelo planejamento urbano, passaram
a se desenvolver de maneira consistente e
ordenada. Meio século depois, as atenções
dos planejadores voltaram-se para o centro da
cidade: carente de incentivos e investimentos,
a região estava em franca degradação. Para
combater o problema, o IPPUC desenvolveu
oPrograma Novo Centro.

O programa foi implantado na sequência do
Projeto Marco Zero, criado para requalificar as
praças Tiradentes e Generoso Marques, além de
revitalizar o Paço da Liberdade, antiga sede da
prefeitura e único prédio da cidade tombado
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan). A obra, que transformou
o palacete erguido em 1916 em um espaço
cultural, foi financiada pela Federação do
Comércio do Paraná (Fecomércio), numa bemsucedida parceria com a Prefeitura de Curitiba.
E a resposta positiva da comunidade veio
rapidamente: o lugar chega a receber 2.700
visitantes por dia.
E foi na região do Paço da Liberdade que teve
início a primeira etapa do Programa Novo

As ações ocorrem na rua Riachuelo, uma das
mais afetadas pela deterioração dos imóveis e
atingida também pela violência, prostituição
e consumo de drogas. As obras da prefeitura
no local compreendem reforma das calçadas,
melhoria da iluminação pública, instalação de
câmeras de segurança, paisagismo, criação de
uma rede subterrânea de cabos para enterrar
a fiação de telefonia e dados e sinalização
turística para pedestres indicando os 28
atrativos da região.
O mesmo trabalho de revitalização será
realizado nas ruas São Francisco, João Negrão,
Conselheiro Laurindo, Saldanha Marinho e
Emiliano Perneta, além das praças Zacarias,
Carlos Gomes e 19 de Dezembro. No total,
mais de 900 pontos comerciais da região
serão beneficiados pelas melhorias. “Este
conjunto de obras fará um rear ranjo no
Centro, garantindo melhores condições de
acessibilidade e segurança”, avalia o arquiteto
Mauro Magnabosco do IPPUC, responsável
pelo desenvolvimento do programa que se
estenderá até 2013 e deverá custar mais de 10
milhões de reais. Outra providência importante
será a mudança no itinerário dos ônibus da
Linha Turismo, que irá incluir a Praça Generoso
Marques e a rua Riachuelo.
Numa linha paralela de ação, o Programa
Novo Centro pretende qualificar as moradias,
para atrair mais gente para a região. “Se um
lugar não tem moradores, perde a vida. As
pessoas deixam de circular, o comércio e os
serviços definham, a segurança diminui e tudo
se deteriora. É essa equação que precisamos

Para incentivar a reforma de prédios antigos,
a revitalização de edificações históricas,
a melhoria das fachadas, a construção de
novas unidades habitacionais e a instalação
de novos negócios na região, a prefeitura
pretende oferecer diversas vantagens fiscais,
entre descontos, redução progressiva e até a
isenção total dos seguintes tributos: Imposto
Predial Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre
Serviço (ISS) e Imposto sobre Transmissão de
Bens Imóveis por Atos Intervivos (ITBI), além das
taxas de Licença para Execução de Obras e de
Vistoria de Conclusão de Obras. Dependendo
da situação do imóvel e das obras realizadas,
a isenção de impostos poderá se estender por
até dez anos.
Nesse quesito, o planejamento urbano de
Curitiba segue novamente o caminho inverso:
se em décadas anteriores os empresários eram
encorajados a direcionar seus empreendimentos
para os bairros, agora também é desejável a
construção de novas unidades habitacionais
na região central, atendendo a uma demanda
crescente – inclusive por moradias de alto
padrão. Atentos à evolução e às mudanças
da cidade, os planejadores trabalham na
busca do equilíbrio e da harmonia do espaço
urbano. “O Centro precisa ser redescoberto
pela população, não apenas por seu comércio
variado, mas pelas inúmeras opções culturais
e de lazer que oferece. Além do mais, como
tudo é muito próximo, torna-se um ótimo lugar
para passeios a pé. E deixar o carro na garagem,
sempre que possível, é uma exigência cada vez
maior para melhorar a qualidade de vida na

Casario histórico - Rua
equipe técnica
Resposável pelo projeto: Mauro Magnabosco.
Colaboradores: Arq. Fabiano Losso, Arq. Carla Choma Frankl, Projetista Ademir José Bornancin, Arq. Gisele Medeiros Krzyzanowski
e Estagiária Estela de Barros Ribeiro.

15

//

A rua reinventada

P

ouco adiantaria investir na melhoria da estrutura física das ruas do centro da
cidade se o comportamento dos comerciantes da região também não passasse
por um processo de reciclagem. Pensando nisso, o Sebrae Paraná e a Federação
do Comércio do Paraná (Fecomércio) se aliaram à Prefeitura de Curitiba para
criar o Projeto “Nova Rua Riachuelo - A Rua do Reciclar, do Reinventar e do
Reencantar”. Por meio de um trabalho de consultoria, os comerciantes vêm
recebendo orientações para incrementar os negócios promovendo mudanças
nas vitrines, treinamento de funcionários, pintura de ambientes, projetos de
comunicação visual e até modificações nas etiquetas das mercadorias, entre
outras ações.
O projeto é realizado com base numa ampla pesquisa feita na região para
identificar as potencialidades e os pontos que precisam ser melhorados. Com
uma forte tradição na venda de roupas, móveis e objetos de casa e decoração,
o comércio da Riachuelo está sendo incentivado a investir no conceito de
sustentabilidade e na reciclagem de materiais. Isso se reflete na forma de
preparar a loja para receber a clientela e até na maneira de gerir o negócio.
Uma das estratégias para chamar a atenção do público consumidor para as
mudanças, foi a realização de eventos, em alguns domingos, com o fechamento
da rua, montagem de vitrines nas calçadas, promoções, apresentações musicais
e distribuição de prêmios.
Dos cerca de 75 estabelecimentos comerciais da Riachuelo, mais de dois terços
já aderiram ao programa de mudanças. Mas foi o início das obras da prefeitura
que renovou o ânimo dos empresários. “Já percebemos que a reforma da rua
está incentivando os lojistas a avançarem no processo. Eles estão acreditando,
sentem-se apoiados e entendem que é a mudança da percepção da Riachuelo
pela comunidade que irá atrair a clientela”, avalia Walderes Bello, consultora do
Sebrae-PR. “Eu estou aqui na Riachuelo há 15 anos e é a primeira vez que vejo isso.
Essa revitalização vai ser maravilhosa para o nosso comércio. Se o movimento

cidade
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Passeio pela história

T

omar um bonde elétrico, igual àqueles que circularam em Curitiba no início do
século XX, e percorrer alguns dos mais importantes locais históricos da cidade,
numa velocidade máxima de 8 km por hora, com tempo de sobra para admirar
a paisagem. Parece sonho? Pois esse é um dos projetos do IPPUC para valorizar
a região mais tradicional da cidade, dentro do Programa Novo Centro. A ideia é
realizar o empreendimento em parceria com a iniciativa privada. O investimento
está estimado em cerca de 14 milhões de reais.
O itinerário do Bondinho terá 3,4 km de extensão, com sete locais de parada. O ponto
de partida será na Praça Eufrásio Correia, ao lado da Câmara Municipal, seguindo pela
rua Barão do Rio Branco até o Centro de Convenções e o Museu da Imagem e do Som.
Dali o bonde seguirá até a rua Riachuelo, passando pela Praça Generoso Marques e
Paço Municipal. As próximas paradas serão na Praça 19 de Dezembro e, em seguida,
no Passeio Público, que foi o primeiro parque do Paraná, inaugurado em 1886. O
roteiro continua até o Teatro Guaíra, onde os visitantes também poderão admirar
a Praça Santos Andrade e o prédio histórico da Universidade Federal do Paraná.
Depois o bonde percorrerá um pequeno trecho da Rua XV até chegar novamente à
rua Barão do Rio Branco, retornando à Praça Eufrásio Correia em sentido contrário.
A garagem do Bondinho ficará na mesma praça que, no passado, abrigou a estação
central dos bondes de Curitiba.
O bonde turístico terá uma tarifa diferenciada e permitirá o embarque e desembarque
de passageiros ao longo de seu itinerário. A princípio, dois bondes percorrerão esta
linha, com saídas a cada 60 minutos. Os veículos elétricos não concorrerão com o
sistema de transporte regular. A linha deverá atuar como indutora do crescimento
no eixo formado pelas ruas Barão do Rio Branco e Riachuelo. “Além do resgate
histórico, o Bondinho vai funcionar como um animador, incrementando ainda mais
as atividades de lazer, comércio e turismo no centro da cidade”, diz o arquiteto Mauro
Magnabosco, responsável pelo projeto.

cidade
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Padrão de excelência
Os novos Restaurantes Populares de Curitiba foram projetados para
receber um público diário de mil pessoas cada um. Com um design
moderno e características funcionais, atendem às mais rigorosas
normas técnicas e ainda oferecem espaço para
aulas de Educação
Alimentar.

O sucesso do Restaurante Popular, instalado em pleno Centro de Curitiba, tem sido enorme.
De segunda a sexta-feira, o restaurante serve exatas duas mil refeições – a capacidade máxima
programada – no horário do almoço. Não existe outro lugar no centro da cidade onde se possa
fazer uma refeição completa, acompanhada de sobremesa, pagando apenas um real e sem a
necessidade de fazer qualquer tipo de cadastro ou inscrição. Em função da grande demanda,
um novo Restaurante Popular, no Sítio Cercado (Regional Bairro Novo) foi inaugurado no mês
de aniversário de Curitiba. Outro, na CIC, está quase pronto e mais um, no Pinheirinho, está em
obras.
Com capacidade para atender mil pessoas, cada um dos novos Restaurantes Populares terá 160 lugares.
A exemplo do que já se verifica no restaurante instalado na Rua da Cidadania da Matriz, o público alvo
será bem heterogêneo, formado por trabalhadores da região, vendedores ambulantes, pessoas idosas ou
aposentadas, estudantes e moradores de rua.
“As pessoas adoram vir ao Restaurante Popular por causa da qualidade da comida e pelo bom atendimento.
As pessoas mais humildes ou moradoras de rua costumam nos dizer que aqui elas se sentem respeitadas,
pois são tratadas da mesma maneira que os demais frequentadores”, conta emocionada Mônica Jambersi
Taques, a nutricionista responsável pelo programa, da Secretaria Municipal do Abastecimento.

cidade

O papel social cumprido pelo Restaurante Popular começa pela qualidade das refeições que oferece – feitas
com ingredientes da melhor qualidade, com variedade e prezando pelo equilíbrio nutricional. Ao mesmo
tempo em que serve uma alimentação barata e nutritiva, o Restaurante Popular também ajuda a melhorar
os hábitos alimentares de sua clientela. “As pessoas aprendem a comer frutas, verduras e legumes. Também
passam a experimentar novos temperos e se acostumam com o preparo saudável dos alimentos. Tudo isso
tem implicação direta sobre a saúde e a qualidade de vida dessas pessoas”, testemunha Mônica Taques.
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O Restaurante Popular também representa um incremento nas relações sociais de muitos de
seusfrequentadores. Às 11 horas da manhã, quando a bilheteria é aberta, já tem gente esperando na fila.
“Normalmente são grupos de aposentados que se encontram para almoçar juntos. São pessoas que se

ipamentos
PROJETO MODERNO E FUNCIONAL
Ao contrário do Restaurante Popular da Rua da
Cidadania da Matriz, que teve de ser adaptado
a um espaço já existente, os novos restaurantes
têm projeto exclusivo, atento a todos os detalhes
técnicos. Funcionalidade é a palavra chave para
definir o novo Restaurante Popular. “Contemplamos
os três princípios básicos de funcionamento que são
abastecimento, operação e serviço de atendimento
ao público, atendendo ao fluxo e à interação entre
cada um dos setores”, explica o arquiteto Fabiano
Borba, do IPPUC.
O prédio é separado em dois corpos principais:
área de atendimento e área de produção. A área
de atendimento aos usuários será feita com
componentes industrializados, com pilares e
cobertura em estrutura metálica. A telha de aço
do tipo “sanduíche” possui calha central, o que
proporciona rápida execução e desenho bem
definido. Toda a área de acesso – bilheterias,
entrada,saída e local de formação de filas – ficará sob

Restaurante popular Sítio Cercado, no Bairro Novo
Foto: Maurilio Cheli

equipe técnica

cerca o edifício, para proporcionar conforto e
proteção aos usuários.
O setor de produção das refeições é todo feito de
concreto. Ali ficam a recepção de matérias-primas,
a despensa, o depósito, e as áreas destinadas ao
preparo, higienização e cocção dos alimentos.
Junto ao setor de produção, mas com acesso
externo separado, ficam os vestiários e banheiros
dos funcionários do restaurante e a área de
depósito de lixo. Também fica ali a sala destinada
à administração e à nutricionista do restaurante.
Preparado para atender às necessidades específicas
da produção de alimentos, o restaurante conta
com dimensionamento, materiais e acabamentos
segundo as normas técnicas.
O conforto ambiental é outra característica do
projeto, proporcionado pela ampla iluminação –
com portas e janelas de vidro – e pela ventilação alta
e cruzada no refeitório. Da mesma forma, a área da
cozinha conta com ventilação superior para a saída
de vapores, o que torna o ambiente de trabalho dos
cozinheiros e auxiliares mais agradável. Por se tratar
de um projeto padrão, o novo Restaurante Popular
foi pensado para ser implantado em lotes com
dimensões mínimas de 30X60m, preferencialmente
em lotes de esquina.
O novo Restaurante Popular também prevê um
espaço dedicado a programas de Educação Alimentar
com duplo acesso, pela área externa e também pela
parte de dentro do refeitório. Desta maneira, o
funcionamento torna-se flexível, com atividades
que podem ser realizadas independentemente
da operação do restaurante ou interligadas a ele,
se for o caso. Os cursos serão ministrados todas
as semanas. “Pretendemos mostrar às pessoas
o melhor aproveitamento dos alimentos e as
diferentes formas de preparo que propiciam.
São ensinamentos que poderão melhorar a
qualidade de vida e a saúde dos frequentadores
do restaurante, e também de suas famílias”, garante
Mônica Taques, consciente do papel transformador
que ela e sua equipe desempenham na vida da

Resposável pelo projeto: Arq. Fabiano Borba Vianna

cidade

conheceram aqui e estabeleceram vínculos de
amizade. Muitos deles nos contam que, antigamente,
nem tinham ânimo para almoçar, em função da
solidão”, relata Mônica Taques. Pessoas que vêm
a Curitiba para fazer tratamento de saúde ou para
visitar parentes internados em hospitais próximos
do centro, também almoçam no Restaurante
Popular. “São pessoas que não teriam condições
financeiras de pagar por um almoço num restaurante
convencional”, atesta a nutricionista.
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Proteção à infância
Nos Centros Municipais de Educação Infantil, milhares de crianças
curitibanas recebem o mais completo atendimento pedagógico e
educacional, dos 3 meses de vida aos 5 anos de idade. O planejamento dos
espaços ocupados por essa clientela tão especial da cidade é feito pelo
IPPUC

cidade
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Os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs)
fazem parte de uma história que começou há mais
de 30 anos, quando Curitiba montou as primeiras
creches públicas, em 1977. De lá para cá, muita
coisa mudou: evoluíram os processos pedagógicos
e aumentou substancialmente o público assistido.
Só não mudaram a dedicação e o respeito pelas
crianças. Entre os cuidados que resultam em um
atendimento de excelência está o espaço físico,
planejado com atenção aos mínimos detalhes e de
acordo com rigorosas normas técnicas. “O projeto é
discutido em conjunto com o IPPUC e a Secretaria
Municipal de Educação, numa parceria que só faz
aumentar a qualidade do nosso trabalho”,orgulha-se
Ida Regina de Mendonça, diretora do Departamento
de Educação Infantil.

Lucilia

Os novos CMEIs foram planejados para atender 200
crianças, com idades que variam de 0 até 5 anos. As
salas são projetadas para atender separadamente
turmas de berçário, maternal 1 e 2 e pré-escola 1.
Para um público tão especial, foram criadas salas
com solários – áreas onde os pequenos podem
tomar o sol da manhã, importante para a saúde.
Todas as salas possuem banheiros privativos, com
pias e vasos sanitários adaptados ao tamanho das
crianças. Os ambientes têm janelas amplas, com
boa ventilação e espaço para as brincadeiras e
atividades pedagógicas. “A qualidade ambiental
interfere no rendimento das crianças e, por isso, o
bom planejamento do espaço é fator fundamental”,
explica a arquiteta Célia Bim, uma das responsáveis
pelo projeto.

ipamentos
Para garantir a correta alimentação dos bebês, foi
criado o lactário. Trata-se de uma sala, posicionada
entre os dois berçários, onde fica a funcionária que
prepara as mamadeiras. O repasse das mamadeiras
prontas é feito por passadores posicionados nas
laterais da sala, sem que haja contato ou circulação
de pessoas, o que amplia os cuidados de higiene. Os
novos CMEIs têm ainda um ambiente muito especial:
uma sala onde as mães podem amamentar seus
bebês com conforto e tranquilidade.
“Esta sala não é uma exigência legal. Nós a incluímos
no projeto por considerarmos importante para a
saúde e o bem-estar dos bebês. É também uma
forma de incentivar o aleitamento materno”, explica
a arquiteta Neuza Sugai.
A atenção e o cuidado se estendem ao público
adulto que frequenta os Centros Municipais de
Educação Infantil. Os ambientes são adequados para
pessoas com deficiência, melhorando as condições
de acesso para pais e professores com dificuldades
de locomoção. Os funcionários também contam
com vestiários feminino e masculino e com uma
sala onde podem estudar e fazer a preparação das
atividades cotidianas. “É um espaço importante
porque muitos funcionários, depois de passar o
dia nos CMEIs, ainda estudam à noite”, relata Neuza
Sugai.

estimuladas e o aprendizado ganha em qualidade”,
elogia Suely Fischer de Morais da Secretaria
Municipal de Educação.
BRINQUEDO É COISA SÉRIA
Equipar um CMEI é uma atividade complexa: são cerca
de 16 mil itens, desde móveis e eletrodomésticos,
passando por livros didáticos e cobertores até
os cerca de 1600 brinquedos, todos dentro das
normas do Inmetro, para que não ofereçam
qualquer risco à saúde das crianças. “Anualmente,
nossos profissionais visitam uma feira especializada
em brinquedos, em São Paulo, onde buscam
novidades em termos educativos, pedagógicos e de
ergonomia”, explica Ida Regina de Mendonça.
O atendimento integral é outro benefício garantido
às famílias que têm filhos matriculados nos CMEIs.
As crianças chegam cedo pela manhã, fazem
várias refeições, brincam, recebem atendimento
pedagógico e educacional e são entregues aos
pais, no final do dia, trocadas e de banho tomado,
prontas para dormir.

A ergonomia é outro item relevante no projeto
dos CMEIs. A cozinha possui bancada especial
para receber as refeições – que vêm prontas e
acondicionadas em boxes térmicos – que são
organizadas em bandejas e distribuídas no refeitório.
Nas áreas de banho e de troca de fraldas, os locais são
preparados de maneira que as profissionais possam
atender as crianças na posição mais confortável.
Nesses ambientes também há janelas de vidro,
estrategicamente posicionadas, para permitir a
observação das crianças brincando nas salas.
“Num espaço bem planejado, os profissionais

Foto: Orlando Kissner
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Resposável pelo projeto: Arq. Neuza Kazue Sugai
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um novo tempo para curitiba

22

O Plano Diretor Multimodal está entre as propostas mais inovadoras
pensadas para grandes centros urbanos. Para colocá-lo em prática, é preciso
desativar os ramais ferroviários e promover a integração entre diversos
modelos de transporte. O projeto irá revitalizar as regiões envolvidas, criar
novas áreas de lazer, fomentar o turismo, o comércio e os serviços, além de
proporcionar mais qualidade de vida para centenas de milhares de pessoas

No meio do caminho do desenvolvimento de
Curitiba estão os trilhos do trem. Eles prejudicam
o trânsito, fazem vítimas de atropelamento,
dividem bair ros ao meio. Os acidentes
envolvendo os pesados trens de carga e outros
veículos se repetem. Os atos de vandalismo,
nas cancelas e outros equipamentos, são uma
constante. Muita gente reclama do barulho do
trem de madrugada. Para reverter essa situação,
foi criado um plano que prevê a retirada dos
ramais ferroviários que cortam Curitiba, Pinhais
e Almirante Tamandaré, desviando o caminho
do trem por fora das cidades. A retirada dos
trens vai permitir a integração de diversas
modalidades de transporte. Batizado de Plano
Diretor Multimodal, o projeto pode transformar
um velho problema num leque de soluções
inovadoras para a Região Metropolitana.

Os municípios que mais sentem o impacto
do ramal sobre a vida da cidade apóiam
integralmente a iniciativa. “Almirante Tamandaré
é cortada em vários pontos pelos trilhos do
transporte ferroviário, o que tem ocasionado
muito acidentes dentro do perímetro urbano”,
diz o Secretário Municipal de Obras, Dilaor
Machado. Na cidade de Pinhais, a situação é
ainda mais grave. “A ferrovia deteriora o espaço
urbano e divide a cidade em duas. Não temos
como investir, fazer melhorias e falta integração
entre as comunidades por causa da linha do
trem”, queixa-se David Lachowski, Secretário de
Desenvolvimento Sustentável de Pinhais.
A cidade de Pinhais chegou a fazer um projeto
para reduzir o impacto negativo do trem, mas o
custo da obra seria muito alto, pois exigiria a
elevação dos trilhos. “Esta é uma solução que
deve ser tomada em conjunto, por vários
municípios”, apóia o secretário Lachowski.
Com o Multimodal, serão desativados mais de
50 quilômetros de trilhos, sendo mais de 30
quilômetros dentro de Curitiba, e os outros 20
quilômetros divididos entre Pinhais e Almirante
Tamandaré. Para fazer o desvio por fora das
cidades, serão implantados novos ramais a
oeste e a leste, em direção a Piraquara.

cidade

Entre as várias alternativas estudadas para
desviar os ramais ferroviários, a mais bem
aceita é a que segue a oeste do município,
acompanhando o contorno rodoviário já
existente, em direção ao sul. “Do ponto de
vista ambiental, é a melhor solução”, destaca o
arquiteto do IPPUC Luiz Hayakawa, responsável
pelo projeto. De fato, a alternativa tem sido
elogiada por organizações não governamentais
e também pelo Instituto Ambiental do Paraná
(IAP). Os ramais ferroviários desativados serão
transformados em espaços de lazer, integrando

sistema de ciclovias, numa espécie de parque
linear.

Síntese do novo plano diretor multimodal
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Além de resolver os problemas sociais criados
pela malha do trem dentro do perímetro
urbano dos municípios, o novo Plano também
pretende integrar vários modais de transporte,
trazendo dinamismo e mobilidade à Região
Metropolitana.

cidade

Uma das propostas é implantar um ramal
ferroviário e uma estação de passageiros na
região do Aeroporto Internacional Afonso Pena,
em São José dos Pinhais. A idéia é que os turistas
que chegarem de avião poderão tomar o trem
e descer a Serra do Mar, um dos passeios mais
belos que o Paraná oferece e que atrai milhares
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Terminal turístico

Outra possibilidade multimodal vislumbrada
é a construção de um terminal de passageiros
no Porto de Paranaguá, onde aportariam os
navios de cruzeiro, vindos de outras regiões.
Os turistas poderiam deixar os navios e subir
até Curitiba, usando o trem de turismo ou o
transporte rodoviário. Em São José dos Pinhais,
o grupo seguiria de avião para Foz do Iguaçu e,
na volta, ainda visitaria as cidades de São José
dos Pinhais e Curitiba. Vale lembrar que, dos 10
principais pontos turísticos do Brasil, o Paraná
possui dois deles – Curitiba e Foz do Iguaçu
–, que seriam ainda mais valorizados com o

A criação de novas áreas de lazer na região é
outro benefício do Plano Diretor Multimodal.
Atualmente, os trilhos do trem passam por
áreas de preservação ambiental importantes,
a começar pelo Parque Estadual Aníbal Khury,
em Almirante Tamandaré. Também ao norte de
Curitiba, estão as nascentes do rio Atuba. Várias
outras atrações da cidade estão localizadas em
áreas próximas aos trilhos do trem, tais como o
Parque São Lourenço, o Parque da Barreirinha,
o Bosque Boa Vista, o Mercado Municipal,
o Jardim Botânico, o Zoológico de Curitiba
e o Parque Regional Iguaçu. Conectadas a
uma malha cicloviária, poderão beneficiar a
população de Curitiba e dos municípios da
Região Metropolitana.
As áreas de parques já existentes, envolvidas no
projeto, somam 779 hectares. Porém, se forem
contabilizadas também as áreas particulares
que constam nos cadastros da Prefeitura
Municipal, o maciço verde na região beneficiada
pelo Plano Diretor Multimodal somará mais de
dois mil hectares. Com a arborização do antigo
leito ferroviário, o IPPUC acredita que serão
neutralizadas pelo menos 1.390 toneladas de
gás carbônico.

Com a desativação dos ramais de trem,
os edifícios que integram o atual sistema
ferroviário podem ganhar novos destinos.
“No bairro Cajuru, em Curitiba, os prédios das
oficinas da antiga Rede Ferroviária poderão ser
revitalizados e adaptados para atender a Escola
Técnica da UFPR”, exemplifica o arquiteto do
Ippuc, prevendo uma nova animação para o
bairro, em função da presença da comunidade
acadêmica. Já na região do Parque Iguaçu,
no Alto Boqueirão, a área do antigo pátio
ferroviário poderá passar por grande projeto
de renovação urbana. “Ali temos espaço para
erguer de quatro a cinco mil moradias. Essas
pessoas passariam a viver em prédios numa
região com uma belíssima vista do Parque
Iguaçu”, antevê o arquiteto Luiz Hayakawa.
O processo de revitalização urbana também
trará reflexos para as áreas próximas, criando
um novo padrão habitacional – em função
do paisagismo, das ciclovias e dos novos
equipamentos instalados. No caso do Alto
Boqueirão, por exemplo, as mudanças irão
promover o resgate para dentro da cidade
de áreas que, até então, eram periféricas. As
melhorias propostas poderão repetir, nessa
região, o que aconteceu nas proximidades dos
parques Tingui e Tanguá, que passaram a ser
locais muito valorizados e procurados para
moradia. E o interesse habitacional também
cria perspectivas para o comércio e o setor de
serviços na região, com novas possibilidades

cidade

Do ponto de vista das atividades esportivas,
o sistema multimodal também apresenta
excelentes opções. “Pensando na preparação
para as Olimpíadas, e em outras competições
esportivas, poderemos propor uma alternativa
de integração de transpor te entre vários
equipamentos esportivos — o Velódromo
de Curitiba (ao lado do Jardim Botânico), a
Hípica, o Autódromo Internacional de Pinhais, o

Kartódromo, o Parque Peladeiros e o Parque
Náutico”, enumera Hayakawa.
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Pátio ferroviário do Iguaçu, na Vila Pantanal

Oficina ferroviária no Cajuru – potencialidades para renovação e revitalização urbana

O Plano Diretor Multimodal prevê novas
possibilidades de integração do sistema de
transporte coletivo da região. A Prefeitura de
Curitiba estuda a implantação de um veículo
leve, movido à eletricidade – que circularia sobre
trilhos ou sobre pneus – aproveitando o antigo
leito ferroviário. “Existem vários exemplos de
veículos assim na Europa, nos Estados Unidos e
também no Japão. Um desses modelos poderá
ser adaptado para a nossa região e para as
nossas necessidades”, analisa Hayakawa. A nova
linha trará inúmeros benefícios, a começar pela
possibilidade de conexão com a Linha Verde,
por meio de um terminal de integração na
região do Jardim Botânico. Da mesma forma,
haverá a possibilidade de integração com os
ônibus que fazem as linhas no sentido LesteOeste da cidade.
Os moradores de Almirante Tamandaré também
terão benefícios. “Ali, em função do solo
argiloso, não há possibilidade de implantação
de metrô ou de qualquer sistema mais pesado
de transporte, o que induziria um crescimento
populacional indesejável para a região. Porém,
usando novas tecnologias, poderemos oferecer
um meio de transporte de melhor qualidade
para a população que mora ao nor te de
Curitiba”, garante Hayakawa. Esse grande
circuito de transporte que irá beneficiar a
população trabalhadora durante a semana, se
transformará num grande atrativo turístico nos
finais de semana, já que irá transitar pelas áreas
de parques e dos equipamentos esportivos.

cidade

Para completar o rol de vantagens, o arquiteto
lembra que somente a desativação dos ramais
ferroviários já trará uma melhora imediata para
o sistema viário e para o trânsito das cidades
envolvidas. “Curitiba e Região Metropolitana
poderão viver um novo salto de qualidade nos
próximos anos com a implantação do Plano
Diretor Multimodal. Nós já fizemos isso outras
vezes e podemos fazer de novo”, assegura
Hayakawa.
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equipe técnica
Resposável pelo projeto: Arq. Luiz Masaru Hayakawa
Colaboradores: Arq. Reginaldo Luiz Reinert, Arq. Iuri Fukuda Hayakawa,
Arq. Fabiano Losso, Arq. Daniela Tahira Munhoz da Rocha, Arq. Fabiano Borba Vianna,
Arq. Aline Dalprá Pansolin.
Estagiários: Pedro Paulo Mulaski, Marcelo Caetano Andreoli, Manoela Fajgenbaum Feiges,
Eloísa Pasternak Montemezzo, Johansen Ken Uehara.
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GOL DE PLACA

cidade

A escolha de Curitiba como uma das 12 cidades-sede da Copa de 2014
teve lances dignos de uma final de campeonato. A equipe encarregada pelo
projeto foi coordenada pelo IPPUC e logo conquistou uma torcida muito
especial dentro e fora do Brasil
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Muito antes de as seleções de futebol dos 32
países entrarem em campo na Copa de 2014,
o maior evento esportivo do mundo já terá
pelo menos um grande vencedor. Trata-se
de Curitiba, que não apenas conquistou seu
lugar como cidade-sede da competição, mas
ganhou respeito e admiração internacionais por
apresentar um projeto moderno e abrangente.
A coordenar todo o processo está um grupo
dedicado de servidores públicos, liderado
pelo IPPUC. “Quando entramos na disputa,
tudo já havia sido pensado para a cidade
anteriormente. O que nós apresentamos foi
apenas consequência do nosso planejamento”,
orgulha-se a engenheira Zelinda do Rosário, da
assessoria técnica do IPPUC para assuntos da
Copa do Mundo.

Foram 200 quilos de documentos enviados
à FIFA, pelos Correios. “Nunca pensei que iria
postar uma correspondência deste tipo em
minha vida, mas posso garantir que cada grama
valeu muito a pena”, testemunha Susana Costa,
engenheira do IPPUC, que lembra, como se
fosse hoje, do dia em que Curitiba entrou na
briga: 30 de março de 2007. A partir daquela
data, mais de 70 pessoas trabalharam duro
para cumprir todas as exigências da FIFA até a
postagem da pesada correspondência.
No quartel general montado no IPPUC, integração
era a palavra-chave. “Até porque essa sempre foi
a principal exigência da FIFA”, destaca Susana
Costa. Das 18 cidades brasileiras que disputavam
uma das 12 vagas, Curitiba logo se destacou

pela capacidade de responder às demandas. “Na
velocidade em que eles pediam as informações,
só mesmo tendo tudo organizado. Muita coisa
a gente não tinha aqui, mas sabia onde buscar,
sabia os caminhos”, destaca Lourival Peyerl,
coordenador do Banco de Dados do IPPUC, área
que foi fundamental nessa fase do processo.
Dominando a expertise da informação, o maior
trabalho era sistematizar os dados da maneira
que a comissão da FIFA exigia.
Depois de receber todas as informações, os
representantes da FIFA telefonaram marcando
uma visita de avaliação preliminar da cidade.
“Eles chegaram numa tarde ensolarada de
domingo, em pleno verão. Percor remos
diversos locais da cidade, parques e outros
pontos turísticos. O encantamento com Curitiba
era evidente. Eles adoraram tudo o que viram”,
conta Susana Costa.
Terminada essa fase, vieram novas exigências
que testavam o poder de organização e de
negociação da equipe. “Se, por exemplo, não
conseguíssemos fechar com a rede hoteleira
onúmero de leitos exigidos, num padrão de
três a cinco estrelas, estaríamos fora da disputa”,
relembra Susana. E assim foram sendo superadas
as bar reiras, uma após a outra. Quando
foi escolhido o Estádio Joaquim Américo,
também ficou definido que a Praça Afonso
Botelho, em frente ao estádio, teria de ser toda

para o evento e, ao mesmo tempo, garantir
que as mudanças representassem um legado
para a cidade.
O IPPUC fez então um projeto que prevê uma
estrutura com capacidade para receber os
parceiros comerciais da FIFA, além de contar
com uma praça de alimentação para os
torcedores com ingressos e área de voluntários.
Nesse local de hospitalidade e convivência, os
visitantes terão acesso a informações turísticas,
além de apoio logístico para passeios. “Depois
dos jogos, a nova estrutura da praça ficará
permanentemente à disposição da comunidade,
para atividades esportivas e culturais”, destaca
o arquiteto do IPPUC, Fabiano Losso.
A FIFA apresentou ainda várias exigências
em relação ao sistema viário, transpor te
público, segurança, serviços aeroportuários,
gastronomia e atrativos turísticos. A cidade
respondeu com um conjunto harmônico e
projetos bem estruturados, vencendo mais uma
etapa. “Temos inúmeras obras já programadas
e, muito mais do que deixar Curitiba pronta
para a Copa de 2014, estaremos entregando
uma cidade ainda melhor para os curitibanos”,
destaca Luiz Carlos de Carvalho, responsável
pela gestão da cidade-sede.
A definição das obras previstas é um processo
dinâmico. Até os jogos, poderá haver
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O passo seguinte foi entender como funcionam
as cidades em eventos deste porte. Para isso, a
Prefeitura de Curitiba enviou quatro integrantes
do comitê organizador para acompanhar a Copa
das Confederações na África do Sul, o próximo
país a sediar a Copa do Mundo. Os técnicos
de Curitiba eram os únicos representantes
de uma cidade-sede do Brasil. A experiência
foi enriquecedora. “Vendo o funcionamento
das cidades durante os jogos é que pudemos
entender todas as exigências da FIFA”, destacou
Fabiano Losso. “O impacto sobre a mobilidade
das cidades é tremendo”, completa Susana.
A equipe curitibana também descobriu que,
em se tratando de uma Copa do Mundo, nada
pode dar errado. Qualquer falha na transmissão
por satélite ou no fornecimento de energia
elétrica, por exemplo, tem um alto custo
contratual, calculado por segundo. Os contratos

pela cidade e estádio com a FIFA apresentam
também algumas restrições, principalmente
quanto às questões comerciais, que deverão
passar por aprovação prévia. A cidade é
responsável por apoiar e providenciar a
estrutura mínima necessária para o sucesso do
evento: infraestrutura, mobilidade, segurança,
acessibilidade e transpor te, criando um
ambiente favorável para que os turistas
possam usufruir do melhor que a cidade tem
a oferecer.
O trânsito precisa estar livre para atender
emergências médicas ou os bombeiros em
poucos minutos. Tudo, enfim, precisa funcionar.
Até 2014, a FIFA manterá duas inspeções anuais
à cidade, para acompanhar o andamento das
obras. Mas a aposta em Curitiba já é um caso
nacional. Tanto que até a CBF decidiu que a
Seleção Brasileira fará a aclimatação para a Copa

tempo de transformação
Diversas obras acontecerão em Curitiba até a Copa de 2014. Algumas delas fazem parte do PAC da Copa, financiamento do Governo Federal que vai garantir investimentos em Curitiba e na Região Metropolitana no valor de 444,7
milhões de reais. Do total, 233,6 milhões de reais serão financiados pelo Governo do Estado e outros 211 milhões
pela Prefeitura de Curitiba. Os recursos garantirão a revitalização da Rodoviária e dos seus acessos, melhorias nas
duas ligações entre o aeroporto e Curitiba - as avenidas Comendador Franco e Marechal Floriano Peixoto.
Um dos grandes projetos a favor da mobilidade será o Sistema Integrado de Mobilidade (SIM), composto por
melhorias no CTA (Controle de Tráfego em Área) entre outras medidas que vão aprimorar a mobilidade em toda a
cidade. Localizado ao norte da cidade e com abrangência metropolitana, o Terminal Santa Cândida será ampliado.
As obras de extensão da Linha Verde, desde a altura do Terminal Pinheirinho até o Contorno Sul de Curitiba, vão
garantir melhorias num trecho de três quilômetros. A avenida Cândido de Abreu, no bairro Centro Cívico, terá
avanços na circulação do transporte coletivo e facilidades para os pedestres.
Mas as obras do PAC não serão as únicas a contribuir para a transformação da cidade até a realização dos jogos.
Além do que será feito com o orçamento anual da cidade, várias obras estarão prontas até 2012 e parte será
concluída antes da Copa das Confederações, em 2013 (um antes da Copa de 2014).
Só o programa Pró-Cidades (financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento) investirá 100 milhões
de dólares em três componentes: Transporte e Mobilidade Urbana, Desenvolvimento Social e Habitação. Uma das
obras mais importantes do financiamento da Agência Francesa de Desenvolvimento será a implantação da Linha
Verde Norte, que dará continuidade à transformação da rodovia (antiga BR-116) em avenida. No investimento
de 72,3 milhões de euros estão incluídas obras do Parque Linear do Barigui, ações de regularização fundiária
e relocações, a elaboração da pesquisa de origem e destino, entre outras medidas. Nos dois casos, a Prefeitura
garantirá metade do financiamento.
O Fundo de Desenvolvimento Urbano, financiamento do Governo do Estado também trará melhorias para a cidade bem antes dos primeiros jogos da Copa das Confederações. Uma delas é o Anel Viário, conjunto de melhorias
que vão trazer ganhos à mobilidade na região em volta do centro, incluindo a área próxima ao Estádio Joaquim
Américo, onde serão realizados os jogos. Também fazem parte deste financiamento, obras para a implantação do
Laboratório Municipal, construção de centrais de raio-x, uma unidade de saúde, um Clube da Gente (complexo
municipal com piscinas aquecidas) e dois centros da juventude.
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Mais do que apenas preparar a cidade para o Mundial de Futebol, o foco do trabalho de toda a equipe técnica é
compatibilizar o planejamento da cidade e os projetos para a Copa do Mundo e deixar um legado para a cidade
após a realização dos jogos. Curitiba deverá ser uma cidade melhor depois de 2014.

Foi no mesmo lugar escolhido por Joaquim Américo Guimarães para
erguer o Baixadão do Água Verde, em 1912, que surgiu a Arena da Baixada.
Considerado um dos mais modernos estádios do Brasil, foi aprovado pela
FIFA para sediar os jogos da Copa 2014 em Curitiba. “O estádio está 65%
pronto desde 1999. Nós vamos aperfeiçoar a obra para nos enquadrarmos
nos padrões exigidos pela FIFA”, esclarece Carlos Arcos, o arquiteto
responsável pela ampla reforma que irá remodelar o Joaquim Américo.
A primeira exigência técnica é que o estádio ofereça 41.777 lugares. E
toda essa gente precisa ser atendida com comodidade e conforto. “É um
evento único e as pessoas precisam se sentir aconchegadas, acolhidas”,
explica Carlos Arcos. Por isso, cada detalhe é importante. O antigo fosso,
por exemplo, será coberto com lajes para garantir total segurança ao
público que, em caso de necessidade, poderá acessar o gramado. Também
por causa da segurança, não haverá vidros ou grades entre o campo e as
arquibancadas. Todo o telhado será trocado. A nova cobertura será de aço
com detalhes em vidro – e oito metros maior que a cobertura atual. Para
acabar com os pontos cegos e garantir a melhor visibilidade do campo,
serão eliminadas duas torres.
Acima das arquibancadas serão construídos os setores VIP e VVIP
(classificação acima de VIP), além da tribuna de honra – uma exigência da
FIFA para receber autoridades e representantes da entidade. Esses setores
especiais serão atendidos por serviços de restaurante. Cada um dos quatro
setores do estádio terá áreas exclusivas de entrada, saída, alimentação,
compras e circulação, o que facilita a logística de atendimento, segurança
e evacuação, se for necessário. A área destinada à imprensa também será
toda nova. “Numa competição nacional, um estádio recebe, no máximo,
100 jornalistas. No entanto, para a Copa 2014, teremos de nos preparar
para atender 1.100 profissionais da imprensa de uma só vez, com toda a
infraestrutura necessária”, destaca Carlo Arcos.
Toda a obra terá de ser realizada de acordo com critérios de sustentabilidade
ambiental, com mecanismos de aproveitamento de águas pluviais, uso de
energia solar, melhora do condicionamento térmico e da luminosidade
nas arquibancadas, gestão do lixo e certificado de origem das matériasprimas. A sustentabilidade econômica é outra exigência: o estádio será
um espaço de múltiplo uso, pronto para receber eventos esportivos,
culturais, educativos, recreativos ou religiosos. Por tudo isso, em 2014,
quando a bola rolar, parte do espetáculo será o próprio cenário chamado
Joaquim Américo.
english version

cidade

Imagem: Escritório Carlos Arcos

Arena da Baixada
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Proposta para o Umbará: deslocamentos pendulares leste-oeste.

Localizado no extremo sul do
município, o bairro Umbará tem
baixa densidade habitacional e
abriga uma das últimas grandes
áreas verdes naturais da cidade,
cercada por rios e nascentes. Para
preservar suas riquezas ambientais e
as tradições da comunidade, estudos
do IPPUC sugerem uma forma
diferente de ocupação.
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Não se pode tratar realidades diferentes de
igual maneira. Assim acontece com o Umbará,
quando comparado aos demais bairros de
Curitiba. Apesar de ser o segundo maior bairro
da cidade, com 2.247,40 hectares, tem cerca
de 16 mil moradores, ou seja, menos de 1%
da população. Dentro de seus limites – que
ocupam 5,20% do território do município –,
ainda há grandes áreas verdes. Boa parte delas
pertence a proprietários particulares. Nos
domínios do Umbará estão o rio Iguaçu, com
suas cavas, o arroio do Prensa, o rio do Moinho
e o rio Ponta Grossa. “É um verdadeiro paraíso
dentro da cidade e, por isso, precisa ser pensado
de forma diferente”, diz o arquiteto e urbanista
Reginaldo Reinert, assessor da Supervisão de
Planejamento do IPPUC.

A baixa ocupação, associada a grandes áreas
disponíveis, indica que a pressão sobre os
remanescentes de áreas verdes é só uma
questão de tempo (ver matéria na página
33). “Há uma tendência de adensamento
populacional em direção ao sul do município
e isso poderá descaracterizar totalmente o
Umbará, se nós não lhe garantirmos a devida
proteção legal”, defende Reginaldo Reinert.
Para tanto, o arquiteto propõe mudanças na
legislação que alterem a forma de ocupação. O
bairro é formado por grandes sítios de famílias
de descendentes de italianos, poloneses e
alemães. Até 2004, a área mínima de uma
propriedade era de 5 mil m2. Daquele ano em
diante, a área mínima passou para 3 mil m2. Do
total, cada proprietário tem permissão para
desmatar um terço de sua área.

“O que nós propomos é mudar a relação da área
construída com a área verde”, explica Reinert.
De acordo com o arquiteto, várias fórmulas
estão sendo estudadas, mas, em síntese, a nova
legislação deverá oferecer aos proprietários o
aumento do potencial construtivo em troca da
conservação das áreas verdes. No entanto, esse
potencial construtivo poderá ser verticalizado,
com prédios que poderão ter até 12 pavimentos.
Aqueles que se propuserem a reflorestar áreas
já desmatadas – de sua propriedade ou de seus
vizinhos – também terão crédito construtivo.
“Desta forma, poderemos ter o máximo de
área verde preservada – e, possivelmente,
até ampliada – transformando aregião num
exemplo de sustentabilidade ambiental”,
explica Reinert.

Os lotes mais próximos do parque linear, dos rios
e das demais áreas verdes protegidas serão os
mais valorizados. A ideia é criar mecanismos que
permitam à iniciativa privada o desenvolvimento
de projetos habitacionais de alto padrão nos
limites das áreas preservadas – com a garantia
de cumprimento das exigências legais para
assegurar a proteção dos ambientes naturais.
Desta forma, as empresas incorporadoras
levarão a infraestrutura necessária à região e,
ainda, formarão uma espécie de barreira de
proteção aos remanescentes naturais. “A melhor
maneira de assegurar a proteção dessas áreas
é ocupando de maneira adequada”, reitera
Reginaldo Reinert.

cidade

O projeto também prevê a criação de um grande
parque ao longo do rio Ponta Grossa, que deverá
ser viabilizado com a indução à ocupação
diferenciada nas áreas adjacentes. Com cerca
de 13 quilômetros de extensão, o parque

começará atrás da Ceasa, passando pelo
Parque Lago Azul e seguindo até o encontro
com o rio Iguaçu. O entorno dos demais
cursos d’água, com sua vegetação ciliar, será
igualmente protegido. Já a região de cavas,
que sofreu intensos danos ambientais ao longo
de décadas, também poderá ser recuperada e
protegida, seguindo o mesmo modelo proposto
de ocupação do bairro.

Proposta para o Umbará: ocupação diversificada garantirá integração.

33

Proposta para o Umbará: ocupação diversificada garantirá integração.
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A estratégia também impede a formação de
uma periferia sem estrutura, com áreas de
invasão, já que empurra o grande colar de
investimentos para o limite do município.
Desta forma, além de conseguir baratear
os custos públicos, o município também
“abraça” as regiões mais afastadas, buscando
o desenvolvimento da borda para dentro
da cidade. De acordo com essa linha de
raciocínio, os mais diversos padrões de uso
serão contemplados no Umbará, garantindo a
diversidade social desejada. “O rio, as cavas, o
lago: tudo isso está à disposição. É só o olhar
que diferencia. O importante é incentivar a
ocupação ordenada e consciente, porque no
lugar onde nada pode, tudo acontece. E é isso
que queremos evitar”, destaca Reinert.
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O vereador João Claudio Derosso é um dos
maiores incentivadores do projeto. Nascido
e criado no bairro vizinho do Xaxim, Derosso
conhece bem as redondezas. “Se não houver
um cuidado muito grande agora, a ocupação
do Umbará poderá ser a pior possível, com
habitações irregulares, destruição da mata ciliar
e poluição dos rios e córregos”, alerta Derosso.
Para exemplificar, ele apresenta duas situações
que poderiam ocorrer numa mesma área de 24
mil m2, que é um tamanho de propriedade bem
comum na região. “Normalmente, uma área
deste tamanho é habitada por, no máximo, 40

de uma mesma família. No entanto, se houver
uma ocupação desordenada, o mesmo local
poderá ter centenas de moradores vivendo em
condições inadequadas. Imagine só o impacto
disso sobre a região e a quantidade de serviços
públicos que a prefeitura teria de providenciar”,
reflete o vereador.
Ao contrário do que ocorreu ao longo dos
eixos estruturais de Curitiba, as vias urbanas
do Umbará, que deverão receber o transporte
coletivo não terão grandes prédios. A ideia é
manter e valorizar as características do bairro,
com suas casas, comércio e serviços tradicionais.
Os edifícios que possuam relação com a
história do bairro poderão ser revitalizados e
reaproveitados para uso comunitário. Por causa
de soluções como estas, o projeto do Novo
Umbará ganhou outro grande defensor. Tratase de Lubomir Ficinski, arquiteto e urbanista
da primeira geração do IPPUC. “Este é o melhor
projeto que temos em muitos anos. A relação
da área construída com a área verde, os vários
tipos de ocupação propostos, a preservação
do eixo histórico do bairro, a conservação do
verde, a valorização do rio Iguaçu, tudo isso é
muito inteligente. É um novo conceito, bem
ousado, só comparável ao que Curitiba viveu
no início do Plano Diretor, na década de 1960”,
afirma Ficinski.

O dilema da Ocupação
A região de Curitiba possui várias restrições de caráter técnico à sua expansão populacional. Ao
norte do município, a presença do aquífero subterrâneo e o frágil solo de calcário são impeditivos
à ocupação de alta densidade. Da mesma forma, à leste de Curitiba, a presença dos mananciais de
abastecimento de água – formados pelas bacias dos rios Piraquara e Iraí – também impedem o
avanço populacional. À oeste, a existência da Área de Preservação Ambiental do rio Passaúna – de
onde também é retirada água para abastecer a cidade – impõe várias restrições ao adensamento
populacional.
A última alternativa de expansão populacional de Curitiba ocorre na direção sul – e dentro
dela está o Umbará, com suas áreas verdes e baixa ocupação. Até pouco tempo atrás, o único
acesso ao bairro passava pela BR-116 até alcançar a rua Nicola Pellanda. Hoje, a antiga rodovia
foi transformada na Linha Verde e a conexão com a Nicola Pellanda tornou-se um indutor de
crescimento da região. Outras possibilidades mostram que o crescimento está chegando ao bairro:
a previsão de passagem da linha do Metrô nas proximidades – já que o trecho previsto engloba
a Linha Verde –, a presença do Linhão do Emprego, o Circular Sul.
Na Região Metropolitana, o cenário se amplia de forma exponencial com a presença da Refinaria
Presidente Getúlio Vargas (REPAR), em Araucária, e das indústrias ligadas ao setor automotivo em
São José dos Pinhais, cenários que geram oferta de emprego qualificado e, consequentemente, a
necessidade de moradia e serviços. “Esse panorama torna urgente a tarefa de ordenar a ocupação
do Umbará, sob pena de restar apenas para o município a dolorosa e cara tarefa de regularizar
as futuras invasões”, alerta o arquiteto Reginaldo Reinert.
A estruturação de uma malha viária que garanta a permeabilidade e o controle é uma necessidade
da região, na avaliação do arquiteto. A ocupação não deverá ocorrer de maneira linear, mas
pulverizada em núcleos de maior densidade, como um conjunto de “aldeias” que deverão ter
como elemento dominante a paisagem natural. Diante deste quadro, estudos do IPPUC indicam
a necessidade de reformular a legislação para que se possa assegurar ao bairro uma ocupação
diferenciada, que não descaracterize suas áreas verdes e sua população tradicional.
Exemplos de ocupação em áreas similares

equipe técnica

Países Baixos - 1996

cidade

Umbará - Curitiba

Resposável pelo projeto: Arq. Reginaldo Luiz
Reinert
Colaboradores: Arq. Iuri Fukuda Hayakawa,
Arq. Daniela Tahira Munhoz da Rocha, Eng.
Maurício Meyer, Arq. Edival Vilar de Araújo
Júnior, Arq. Adriana Garcia Matias Bönte, Arq.
Rosane Amelia Santos Popp, Arq. Teresa Cristina
Ritzmann Torres,
Arq. Maria Cristina Trovão Santana, Izídio
Monteiro - técnico de obras e projetos.
Estagiários: Pedro Paulo Mulaski, Marcelo Caetano Andreoli, Manoela Fajgenbaum Feiges,
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Santa Felicidade ainda melhor
Foto: Lucilia Guimarães

cidade

Da mesma forma que acontece com o bairro
Umbará, Santa Felicidade também tem
áreas verdes que poderão ser protegidas
de forma mais eficaz se a legislação para a
região for modificada. A proposta do IPPUC
é requalificar o pólo turístico e gastronômico
de Santa Felicidade, criando novos espaços e
apresentando novas possibilidades de interação
social. No cerne do projeto está a ampliação da
intervenção no bairro, chegando até os fundos
de vale dos rios Uvu e Cascatinha. “Dessa forma,
poderemos proteger os ambientes naturais
e impedir as ocupações irregulares”, explica a
arquiteta e urbanista Débora Ciociola.
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O projeto, desenvolvido em conjunto pelos
arquitetos e urbanistas Rosane Amélia Popp,
Débora Ciociola e Reginaldo Reiner t, foi
batizado de “Passeggiata” – expressão italiana
que significa interação do pedestre com o
espaço público durante a caminhada pelas ruas,
praças e áreas de convívio da cidade. Uma das
propostas é estruturar parques lineares ao longo
dos rios Uvu e Cascatinha, com a instalação de
ciclovias e de outros equipamentos públicos.
Assim, por meio da criação de vias de circulação
controlada, as áreas podem ser mais bem
protegidas e será evitada a ocupação irregular.
“O objetivo é promover o maior adensamento
de algumas áreas, com menor ocupação”,
explica a arquiteta e urbanista Rosane Amélia
Popp.
As áreas revitalizadas também serão
contempladas com a instalação de bibliodecks,

leitura, instaladas nas pontes exclusivas para
pedestres sobre os rios do bairro. “São locais
bonitos, com muito verde, que convidam à
leitura ou, simplesmente, à contemplação.
Os espaços também poderão ser utilizados
para apresentações de teatro, dança e música.
O importante é a criação de novas áreas de
convívio e a proteção do entorno dos rios de
forma simultânea”, diz Débora Ciociola.
O projeto se completa com a implantação
de um binário num trecho da Manoel Ribas
com a Via Vêneto. Assim, o motorista acessará
a Via Vêneto, vindo do centro da cidade, e
será induzido a retornar pela Manoel Ribas.
Nesses locais, haverá a ampliação das calçadas,
melhoria da iluminação pública, criação
de áreas de estacionamento, instalação de
bancos e outros itens de mobiliário urbano,
além de ações de paisagismo e incremento da
sinalização. A área em frente à Igreja Matriz de
São José contará com um largo com calçamento
diferenciado. Neste local, o trânsito de veículos
terá mão única no sentido bairro-centro e os
carros terão circulação controlada, com a pista
de rolagem no mesmo nível das calçadas.
A ideia é atrair para a região um comércio
diferenciado, com cafés e restaurantes de
pequeno porte. “As mudanças irão estimular o
convívio entre os moradores do bairro, além de
criar novos setores de animação e de interesse
turístico, propiciando o incremento do comércio
local”, destaca Rosane Amélia Popp.

Bibliodecks

cidade

Largo da Matriz
equipe técnica
Resposável pelo projeto: Arq. Reginaldo Luiz Reinert
Colaboradores: Arq. Débora Ciociola, Arq. Rosane Amelia Santos Popp, Arq. Daniela Tahira Munhoz da Rocha, Arq. Teresa Cristina Ritzmann
Torres. Estagiário: Luís Felipe Hakim Leal.
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garimpo urbano

Cerca de 90% das cidades brasileiras não têm legislação específica sobre
seus bairros. Em Curitiba, além do amparo legal existente há décadas, o
IPPUC trabalha no resgate da história dos bairros, para subsidiar ações de
planejamento urbano.

história

Cada bairro da cidade guarda um tesouro. Mas
é um tesouro diferente, pois nada tem a ver
com o minério que atraiu os faiscadores de
ouro para “as terras de serra acima”, no século
XVII. Esse material precioso e intangível é feito
de história, cultura e tradições. Juntos, esses
elementos compõem a gênese dos bairros da
cidade e ajudam a formar o grande mosaico vivo
chamado Curitiba. E é no resgate deste tesouro
que trabalham os modernos garimpeiros do
IPPUC.
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“Nossa intenção é atender à demanda da
comunidade, que sempre nos pede informações
a respeito deste assunto, e resgatar uma
documentação histórica que pode embasar
ações e projetos desenvolvidos na cidade”,
explica a geógrafa Maria da Conceição Lass,
responsável pela pesquisa.
Debruçada sobre os dados obtidos no Arquivo
Público Estadual, na Biblioteca Pública, na Casa

Conceição foi desvendando a formação dos
bairros num tempo em que eles sequer tinham
este nome. No começo, Curitiba tinha apenas
um acanhado núcleo central, cercado de
propriedades rurais dispersas. “Séculos atrás,
as pessoas trabalhavam em seus sítios, nos
arredores da vila, e vinham para o centro nos
finais de semana, para ir à missa, fazer compras
no pequeno comércio e interagir com as
outras famílias. A administração e a legislação
da cidade cabiam à Câmara Municipal. Nessa
época, havia estradas rudimentares abertas
entre os sítios, caminhos que convergiam para
o centro. A malha viária era restrita ao núcleo
central”, conta Conceição.
Com o início do Tropeirismo, no século XVIII, o
vilarejo começou a se desenvolver por estar na
rota das comitivas que conduziam muares, gado
e mercadorias de Viamão, no Rio Grande do Sul,
à cidade paulista de Sorocaba. O crescimento
econômico provocou a expansão do território

Uma outra localidade caracterizada por terras
muito férteis, e que teve ocupação espontânea,
se transformava num grande problema quando
chovia muito. O barro que se formava com o solo
encharcado prejudicava o deslocamento das
pessoas e sujava tudo. Na linguagem simples
dos caboclos, o lugar virava “um barral” e mais
tarde, na linguagem dos imigrantes, surgiu
o termo “um barrá”. Daí para ser conhecido
como Umbará, não demorou muito. As famílias
grandes, que adquiriam importância na região,
também ajudaram a nomear localidades. Foi
assim com o Campo de Santana e a Vila Hauer.
Já o nome dado a um sítio, localizado na ampla
região conhecida como Ahú, que fez surgir o
Boa Vista. A definição dessas localidades que
iam surgindo dentro de Curitiba era “quarteirão”.
Ao todo, eram 27 os quarteirões que integravam

muitos deles com nomes que ainda hoje
permanecem vivos, tais como Pilarzinho, Nossa
Senhora das Mercês, Santa Quitéria, Tatuquara,
Butiatuvinha e Campo Comprido.
Na segunda metade do século XIX, a pressão
internacional pelo fim da escravidão aumentava,
e o Brasil precisava ocupar seu território,
produzir alimentos e encontrar mão de obra
adequada para substituir o trabalho feito pelos
negros africanos. Foi dentro deste contexto
que o então Presidente da Província, Lamenha
Lins, incentivou a vinda de imigrantes para
a região. Eles foram assentados em colônias
nos arredores da cidade, em lotes de 25 a 30
hectares. “A vinda dos imigrantes foi um marco
definitivo para Curitiba, só comparável ao início
do Planejamento Urbano no século XX. Houve
uma alteração no regime de propriedades
e uma preocupação maior em oficializar a
demarcação das terras”, destaca Conceição.
Além da reconfiguração do espaço urbano, a
presença dos imigrantes trouxe novos hábitos
e costumes para a comunidade curitibana,
que vivia praticamente isolada no Primeiro
Planalto Paranaense. A valorização da terra
foi outra mudança cultural disponível e lá as

história

ocupado e as pessoas começaram a dar nomes
aos lugares. Foi assim que surgiu, por exemplo,
a localidade conhecida como Ganchinho.
“Os registros históricos indicam um lugar
onde os tropeiros paravam para descansar
e penduravam uma espécie de gancho para
estender os pelegos e arreios. Os moradores,
então, passaram a se referir a esse lugar como
Ganchinho”, relata Conceição.
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Ao mesmo tempo em que a cidade evoluía
em termos de organização administrativa,
migrações internas iam redesenhando as
populações dos núcleos habitacionais. Foi
apenas na década de 40, com a realização do
Plano Agache – a ação pioneira de planejamento
urbano da cidade que definiu malha viária e as
funções urbanas, com áreas para habitação,
serviços e indústrias –, que a concepção atual
de “bairro” foi aplicada pela primeira vez em
Curitiba. O Decreto-lei 175/1947 formalizou os
38 bairros existentes na cidade.
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Foto: Cesar Brustolin

história

Duas décadas depois, o Decreto 1221/1968
apresentava um mapa com a divisão da cidade
em setores e novas feições na composição
de bairros. No entanto, foi somente com o
decreto 774/1975 que a cidade definiu a
quantidade e a divisão dos bairros em vigor
até hoje: são 75 bairros, desenhados de acordo
com fronteiras secas, traçados de rios e outras
características geográficas, além de considerar
áreas historicamente associadas. “A história
da ocupação da cidade definiu a origem dos
bairros e o formato do espaço físico que nós

De lá para cá, ocorreu apenas uma mudança
no nome de um bairro: na década de 90, o
Capanema passou a ser denominado Jardim
Botânico, em decorrência da implantação do
parque que se tornou um dos mais importantes
pontos turísticos de Curitiba e virou ícone da
cidade.
“No entanto, ainda hoje, muita gente diz morar
na Vila Capanema, comprovando a importância
do processo de identidade do cidadão com o
lugar onde nasceu e cresceu”, observa Lourival
Peyerl, coordenador do Banco de Dados. É ele
quem sintetiza o papel dos bairros na vida das
pessoas. “Nessa cidade imensa eu represento
o quê? Eu moro em Curitiba, no bairro tal, na
vila tal. Isso é fundamental. As pessoas têm
identidade com os bairros, têm suas histórias de
vida ligadas aos bairros, não querem ser apenas
um CEP. E é isso que a gente vem tentando
resgatar”, completa Peyerl ao avisar que a nova
pesquisa referente aos bairros já está disponível
para consulta no site do IPPUC, no Curitiba em
Dados.

A base de dados utilizada pela Prefeitura de Curitiba, Governo do Paraná e
Governo Federal é feita de acordo com a divisão de bairros definida em 1975. Esta
base permite que a cidade tenha as séries históricas em diferentes setores, o que
garante informações sólidas para as ações de planejamento urbano. Alterações
nos limites de bairros teriam custo bastante elevado, exigiria o trabalho de
cerca de 50 técnicos durante pelo menos três anos para alterar apenas a base
da Prefeitura. Haveria também impacto sobre outras áreas. Conheça algumas
delas:
- Registro de Imóveis
- Sistemas que utilizam o logradouro e o CEP em sua base de dados, como os
Correios
- Base georeferenciada do Ippuc, utilizada para a definição da localização de
equipamentos públicos, por exemplo
- Cadastro técnico da Secretaria Municipal do Urbanismo
- Pesquisas e censos do IBGE
- Emplacamento de ruas
- Coleta de lixo
- Copel
- Sanepar
- Listas telefônicas
- Polícia Civil
- Polícia Militar
- Setores de comercialização de imóveis
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A Evolução Of

A OCUPAÇÃO INICIAL

história

Na época da ocupação inicial de Curitiba, a
atribuição de lugar era definida com base
nos referenciais próximos da povoação local,
que se concentrava numa vila central cercada
de núcleos dispersos. Eram adotados como
referência de lugar um aspecto da geografia
local, a propriedade de um ilustre morador que
contribuiu para o desenvolvimento da região,
uma edificação representativa no aspecto
religioso, econômico ou de função social e
outros elementos de relevante importância para
os moradores existentes. Após a oficialização da
Vila de Curitiba, em 1693, os oficiais da Câmara
procediam ao Termo de Medição e Demarcação
do Quadro do Rocio da Vila, que seria o centro
político e social do planalto. Os moradores
tinham os sítios ao redor da povoação. Em
torno desse pequeno povoado central cresceria
Curitiba.
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No séc. XVIII Curitiba caracterizava-se como uma
vila legalmente constituída na região do planalto.
Em 1768, foram criadas pela administração
da então Capitania de São Paulo duas
Companhias de Ordenanças da Vila de Curitiba
e que constituiu um importante avanço para a
organização da região. Segundo R.Wachowicz,
nessa época deu-se execução a importantes

Maria da Conceição Lass

medidas de se realizar o levantamento da
população das vilas pertencentes à Capitania.
Esses levantamentos tinham por finalidade
conhecer a força viva da população para fixação
de cobrança de impostos e, principalmente,
com finalidade militar, para a defesa do
território português constantemente ameaçado
por espanhóis. As Companhias de Ordenanças
eram formadas por localidades sobre as quais a
Câmara Municipal tinha poderes administrativos
e de legislação e estavam assim distribuídas:
Primeira Companhia (Villa, Rocio, Bacaxery,
Palmital, Arreal Queimado, Borda do Campo,
Bariguy, Votuquara) e Segunda Companhia
(Campo Largo, Rio Verde, Itambé, Santa
Cruz, Tinguquera, Botiatuba, Descuberto da
Conceiçam, Passa Una, Fazendas).
A FORMAÇÃO DE
COLÔNIAS E A NOVA FEIÇÃO ESPACIAL
No decorrer do séc. XIX, com a chegada dos
imigrantes europeus, grandes transformações
ocorreram na estrutura social, econômica
e urbana de Curitiba. Essas mudanças
determinaram uma nova característica no
regime de propriedades e de ocupação da terra
dando um impulso marcante para o traçado e
concepção dos futuros bairros de Curitiba.

O contingente populacional vindo na época
da colonização determinou uma nova feição
demográfica para Curitiba, caracterizando a
cidade com novos hábitos, alterando a sua
fisionomia urbana e suburbana. As terras
eram distribuídas para a agricultura em lotes
de 25 a 30 hectares agrupados ao redor da
cidade, visando o seu abastecimento. Os vários
assentamentos originados nessa época eram
retratados como colônias, subúrbios, vilas,
chácaras, fazendas, sítios, núcleos, campos
e propriedades, firmando-se nos registros
documentais e incorporando-se à estrutura da
cidade.
A E S T R U T U R A Ç Ã O A D M I N I S T R AT I V A
TERRITORIAL
No séc. XX, concretizaram-se as bases legais
que deram um r umo definitivo para o
estabelecimento das configurações dos atuais
bairros. Os avanços administrativos e de
planejamento urbano regeram a nova fisionomia
da cidade que surgiu com o contingente
demográfico e a ordem socioeconômica da
época.
Nas primeiras décadas do século era possível
distinguir o quadro urbano bem definido tendo

dispersa com denominações que permaneceriam
mais tarde na composição dos futuros bairros,
tais como Colônia Santa Felicidade, Colônia
Pilarzinho, Colônia Abranches, Colônia Santa
Cândida, Colônia Riviera, Colônia Santo Inácio,
Colônia Orleans, Colônia Augusto, Campos de
Uberaba, Campos do Portão, Campos de Santa
Quitéria, Campo Comprido, Campos do Capão
Raso. (Mapa 1)
O quadro urbano e as zonas constituídas eram
frequentemente redefinidos, conforme a
expansão da malha urbana para a adequação
do assentamento às funções da cidade e às
conveniências de ordem geral, indicando
a evolução do limite urbano numa nova
composição da cidade.
Em 1943, o Plano Agache - Plano Diretor de
Urbanização, aborda pela primeira vez de forma
global as questões urbanas de Curitiba e norteia
o planejamento da cidade até os anos 50.
Entre os vários centros funcionais setorizados,
o Plano definiu o Centro Administrativo como
Centro Cívico, que posteriormente se firmou
como bairro de Curitiba. Todos os avanços
conquistados deram condições a medidas de
formalização dos bairros de Curitiba, com a
adoção de nomenclaturas já incorporadas tanto
no convívio popular, como nos procedimentos
administrativos e nos registros documentais.
O Decreto -lei 175 de 1947 aprova as
nomenclaturas e delimitações dos bairros
de Curitiba. Ficam oficialmente definidos 38
bairros: Centro, Rosário, Passeio, Universidade,
Liberdade, Bom Jesus, Osório, Saldanha, São
Francisco, Belem, Glória, General Carneiro,
Juvevê, Cabral, Ahú de Baixo, Ahú de Cima
, Bacacheri, Marumbí, Cajurú, Alto Cajurú,
Capanema, Prado, Guabirotuba, Nossa Senhora
da Luz, Iguaçú , Água Verde, Vila Guaíra, Portão
, Vila Izabel, Santa Quitéria, Batel, Seminário,
Bariguí, Campina do Siqueira, Presidente
Taunay, Bigorrilho, Mercês e Pilarzinho.
história

Com o desenvolvimento econômico, Curitiba
ganhou força política e em 1842 a vila foi
elevada à categoria de cidade. No contexto
administrativo, Curitiba estava dividida em
27 quar teirões que constituíram-se como
importante medida de ordenação espacial
da cidade por muitos anos, servindo de
parâmetro legal para os efeitos de registros
na época. Em 1854, o jornal “O Dezenove de
Dezembro” informou: “Tem a cidade de Curitiba
27 Quarteirões: o da cidade , o Ahú, Pilarzinho
, Nossa Senhora das Mercês, Santa Quitéria,
Tatuquara, Campo Comprido, Botiatuvinha,
Campo Magro, Atuba, Palmitar, Cachoeira,
Veados, Ribeirão da Onça, Capivary, Boixininga,
Borda do Campo, Campina Grande, Arraial,
Serro-Lindo, Marmelleiro, Botiatuva, Pacutuva,
Tranqueira, Conceição, Ouro-Fino, Assunguy
de Cima.”
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Em 1949, fica criado o bairro de Santa Terezinha,
através da Lei 155/1949. Em 1952 ficam criados
os bairros Cristo Rei (Lei 462/1952) e São João
(Lei 590/ 1952), incorporando-se aos bairros já
oficializados de Curitiba. No decorrer dos anos
50, a administração municipal se deparou com
a necessidade de proceder a revisão do Plano
Agache devido à constatação de expansão
para além da última perimetral desse Plano.
Segundo Ney Braga, havia o Xaxim, Uberaba
de Cima, Boa Vista das Mercês, Bela Vista,
Santa Felicidade, Campo Comprido, que
precisavam ser englobados mediante um plano
de entrosamento.
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Novas formas de propriedade surgiram com
os desmembramentos e divisão de terras, os
nomes das antigas colônias, sítios e grandes
áreas se misturavam com os nomes de vilas,
núcleos habitacionais e plantas, resultantes
dos loteamentos que se intensificavam na
cidade. São exemplos desse processo a Fazenda
Boqueirão, com áreas do Boqueirão, Xaxim e Vila
Hauer seguidos pelo Alto Boqueirão, a Fazenda
Pinheirinho e região do Capão Raso. No início
dos anos 60 os nomes de bairros oficializados
em 1947 conviviam com a nova composição
que se formava (Mapa 2).

Em 1974, a implantação da Cidade Industrial de
Curitiba, na porção oeste da cidade, justificou

definição desta nomenclatura para um dos
bairros da cidade, alterando as delimitações
até então praticadas nessa região. Os avanços
conquistados através da legislação anterior
e do planejamento urbano deram as bases
para a mais completa formulação de bairros
de Curitiba, conforme a composição da cidade
até o seu limite físico-territorial constituído. O
Decreto 774 de 1975 aprova a delimitação de 75
bairros de Curitiba e mantém sustentada uma
padronização de referência para o tratamento
espacial da cidade. A relação descritiva, parte
integrante do Decreto 774/75 constitui-se dos
seguintes bairros:

01-Centro, 02-São Francisco, 03-Centro
Cívico, 04-Alto da Glória, 05-Alto da
Rua XV, 06-Cristo Rei, 07-Capanema,
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, 22Jardim 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, 40Lindóia, 41-Novo Mundo, 42-Fazendinha,
43-Santa Quitéria, 44-Campo Comprido,
45-Mossunguê, 46-Santo Inácio, 47Cascatinha, 48-São João, 49-Taboão, 50Abranches, 51-Cachoeira, 52-Barreirinha,
53-Santa Cândida, 54-Tingui, 55-Atuba,
56-Boqueirão, 57-Xaxim, 58-Capão
Raso, 59-Orleans, 60-São Braz, 61Butiatuvinha, 62-Lamenha Pequena,
63-Santa Felicidade, 64-Alto Boqueirão,
65-Sítio Cercado, 66-Pinheirinho, 67São Miguel, 68-Augusta, 69-Riviera,
70-Caximba, 71-Campo de Santana, 72Ganchinho, 73-Umbará, 74-Tatuquara,
75-Cidade Industrial de Curitiba. (Mapa
história

O Plano Preliminar de Urbanismo de Curitiba, em
1965, continha em sua essência os elementos
para o enfrentamento das necessidades da
cidade, que requeria novos limites de expansão
com consequente demanda para a revisão
de bairros. Dessa forma, em 1966, o Plano
Diretor de Curitiba, em suas diretrizes básicas,
definiu o mapa de setorização do município,
que foi aprovado através do Decreto 1221/68,
contendo alterações na composição de bairros
em relação ao Decreto 175/47, adequando-os
às novas ocupações.
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Painel restaurado. Foto: Luiz Cequinel

de volta ao céu de
Franco Giglio
A restauração do painel de Franco Giglio, instalado na entrada do Cemitério
Municipal São Francisco de Paula, exigiu cinco anos de trabalho entre
levantamentos técnicos, pesquisa, documentação e execução. O cuidadoso
processo evidencia o respeito pela obra do grande artista italiano que integra
o Patrimônio Histórico de Curitiba.

história

Foi um processo lento e silencioso, mensurado
apenas pela quantidade de pastilhas de vidro
que iam se desprendendo, uma após outra,
do belo mosaico criado pelo artista italiano.
Meio século depois de inaugurado, o painel de
110 m2 perdia a força vital. Os traços do artista
iam se diluindo aos poucos, a volumetria
estava menos evidenciada e a visualização do
conjunto já não provocava impacto. “O painel
corria grande risco, com mais de 30% das
pastilhas perdidas. Por isso, foi preciso agir com
precisão para recuperá-lo de forma a resgatar
a sua concepção original”, disse a historiadora
Christine Vianna Baptista que, naquele período,
havia assumido a Diretoria de Patrimônio do
município.
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A empreitada exigiu um esforço concentrado
da equipe multidisciplinar composta por
diversos profissionais da Prefeitura de Curitiba.
A primeira ação ocorreu em 2005, com a
contratação de uma consultoria indicada pelo

Nacional para avaliar o estado da obra e
apontar os caminhos para a restauração. Para
orientar o processo, foi realizado o registro
fotogramétrico dos painéis, com a mesma
tecnologia empregada no mapeamento de
cidades.
As imagens foram então ortorretificadas, ou
seja, foram corrigidas para que adquirissem
as características de um mapa com projeção
ortogonal e escala uniforme, eliminando as
distorções que ocorrem na fotografia comum.
Desta forma, cada centímetro do mosaico foi
documentado em imagens coloridas digitais.
“No Brasil, são raríssimos os trabalhos de
restauro apoiados por ortofotos. E isso foi
fundamental para o resultado final do restauro”,
saliente a arquiteta Ana Lúcia Ciffoni, que atua
na área de planejamento do IPPUC.
Tanto esforço se justificava não apenas pelo valor
artístico e histórico do painel, mas também pelas

em 1966, o painel já havia passado por
um primeiro restauro, em 1985, e por uma
intervenção, em 1995. Naquela ocasião, durante
as obras de revitalização do Cemitério Municipal,
foi criado um amplo portal de entrada em arco,
e a parte central do painel foi divida em três
elementos, reaplicados sobre bases de fibra de
vidro. Já os dois painéis laterais – que contêm o
poema Vida Eterna, de Fagundes Varela – foram
transferidos para as paredes laterais internas,
entre os arcos do novo portal. Em 1997, em
função da deterioração da obra, ocorreu outra
ação de restauro.
A recuperação física do painel, iniciada em abril
de 2008, foi realizada com recursos do Programa
de Recuperação do Patrimônio Histórico do
Fundo Municipal da Cultura, num montante
de 300 mil reais. “O maior desafio que tivemos
foi conseguir retirar a base de fibra de vidro, na
qual estavam fixadas as peças, sem causar danos
às pastilhas que medem 2cm x 2cm”, explicou
o arquiteto Roberto Martins, da Arquibrasil,

empresa que venceu a licitação para fazer
o restauro. Para tanto, foram usadas serras,
lixadeiras, bisturis e até equipamentos
odontológicos, além de banhos químicos para
a limpeza das pastilhas.
No canteiro de obras, montado junto ao
pórtico do cemitério, foi feita uma nova base de
argamassa para receber as peças recuperadas.
Com mais de um terço das pastilhas originais
perdidas, foi preciso recorrer à mesma indústria
paulista que havia fornecido o material a
Franco Giglio há mais de 50 anos. “O fabricante
pesquisou lotes antigos, para nos fornecer
as peças nas tonalidades mais próximas
das pastilhas usadas pelo artista. Depois, ao
remontar as figuras, preferimos aplicar as peças
antigas às partes mais nobres do desenho,
completando com as pastilhas novas os pontos
de menor destaque”, explicou Roberto Martins,
que manteve 10 pessoas trabalhando no
restauro por um ano e três meses.

Foto: Luiz Cequinel

Foto: Luiz Cequinel

Medindo 20 metros de comprimento por 4,33
metros de altura, o painel mostra cenas de
almas subindo aos céus, guiadas por anjos
tocando trombetas. A leveza do desenho,
associada à delicadeza dos tons de azul, verde
e branco, compõe uma narrativa tocante e sutil.
O simbolismo das imagens, que remetem ao
renascimento, cai como uma luva para a própria
trajetória do painel. Restaurado, reencontra sua
força poética e seu lugar como monumento da
cidade de Curitiba.

Franco Giglio perfil
Franco Giglio nasceu em 1937, na cidade italiana de Dolceaqua e
veio para o Brasil em 1956, instalando-se no Rio de Janeiro. Antes
de tornar-se um artista, foi jornaleiro, secretário e articulista da
revista Il Mondo Italiano. Aprendeu a trabalhar com mosaicos
no ateliê de Alfredo Antônio Mucci e auxiliou na execução de
obras em diversas cidades brasileiras. Autodidata, Franco Giglio
fez trabalhos em desenho, pintura e mural, especialidade na qual
ganhou mais destaque, trabalhando com mosaico, cerâmica e
azulejo glasurado.
Em 1959, de passagem por Curitiba, encantou-se pela cidade
onde morou durante 15 anos. Integrou-se à classe artística local
e tornou-se grande amigo de Poty Lazzarotto, com quem fez
parceria em alguns trabalhos. Em 1975 casou-se com Roseli
47
Almeida e retornou à Itália, onde permaneceu até sua morte, em
1982. Em Curitiba, seus murais estão na Assembléia Legislativa
do Paraná; Colégio Opet, Casa da Memória, Mercado Popular,
Tribunal da Justiça do Estado do Paraná, Colégio Bom Jesus, Museu
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símbolo do IPPUC

O logotipo está consagrado, mas a explicação a respeito de seu significado
ainda dá margem a muitas interpretações

história

Foi o designer gráfico Alexandre Wollner quem
criou o logotipo, em 1965. Wollner era um dos
integrantes da equipe montada pelo arquiteto
e urbanista Jorge Wilheim para desenvolver o
Plano Preliminar de Urbanismo da cidade, em
parceria com a empresa paulista de engenharia
Serete. Na série Memória da Curitiba Urbana,
volume 5, publicada em 1990, Wilheim afirma
que o símbolo foi criado, na verdade, para
identificar aquele plano urbanístico, mas
acabou “pegando” e foi adotado pelo IPPUC.
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A autoria do logotipo é motivo de orgulho,
tendo em vista que seu criador tornou-se
um dos mais cultuados designers gráficos
do Brasil. No entanto, seu significado não é
unanimidade entre aqueles que conhecem a
história da instituição. A tese mais difundida
é a mesma relatada pelo próprio Jorge
Wilheim. Ele classificou o símbolo como “muito

porque era, ao mesmo tempo, a estilização de
uma araucária e de um sistema viário”. Mas,
na opinião do arquiteto Antonio Taboada,
o símbolo do IPPUC pode guardar outros
significados.
Taboada começou a se interessar pelo tema
há muitos anos, influenciado por Cincinato Lui
Cordeiro, desenhista da primeira geração do
IPPUC. “Eu o admirava muito, pelo talento e
pelo conhecimento que tinha. Fazia o ‘molho’
dos desenhos com bico de pena, parecia uma
renda. Isso era dele”, relembra Taboada. Nas
muitas conversas que tiveram, Cincinato falou
a Taboada sobre as múltiplas interpretações
suscitadas pelo símbolo. “Cincinato dizia que
as linhas sobre o quadrado verde sugeriam a
imagem de um homem de braços abertos, como
aquela célebre representação do Leonardo Da
Vinci”, conta.

Intrigado, o arquiteto resolveu procurar
elementos gráficos que pudessem ter relação
com o símbolo criado por Alexandre Wollner.
Descobriu que a mesma figura que lembra
um homem com os braços abertos é também
uma letra do alfabeto etrusco – desenvolvido
na península itálica no final do século VIII antes
de Cristo.
As proporções entre as linhas e as formas
geométricas da logomarca também remetem
ao Modulor – sistema de medição desenvolvido
pelo arquiteto franco-suíço Le Corbusier, entre
1942 e 1948, que se baseia na razão de ouro,
na sequência de Fibonacci e nas dimensões
médias humanas. O Modulor era usado por Le
Corbusier para encontrar a harmonia em suas
composições arquitetônicas.
Curiosamente, o ano de 1965 foi marcado
pelo nascimento do símbolo do IPPUC e pela
morte de Le Corbusier. Por fim, se o desenho
do homem de braços abertos for virado de
cabeça para baixo ficará idêntico ao símbolo
do movimento pacifista, difundido pelas
comunidades hippies. Este símbolo, por sua

é o resultado da junção de dois outros símbolos
extraídos do código universal de comunicação
marítima: o “v” invertido representa “nuclear”
e o traço vertical significa “desarmamento”.
Sobrepostos, formam o símbolo da paz.
A análise da disposição das quatro figuras
geométricas que compõem o símbolo do
IPPUC também leva a uma interpretação muito
especial. “O ângulo é ortogonal, algo que não
se encontra na natureza, exceto na escala
fractal. Então, neste símbolo, o ortogonal é a
intervenção humana”, analisa Taboada.
Somando as várias representações sugeridas
pela logomarca, Antonio Taboada encontrou
diversos níveis de leitura das imagens, como
se fossem camadas perfeitamente superpostas,
que levam a uma mesma idéia. “As linhas
sugerem, ao mesmo tempo, o sistema viário, o
homem vivo e o símbolo da paz. Já as figuras
ortogonais, harmônicas entre si, remetem à
interferência humana na natureza. Tudo isso
tem relação direta com o planejamento urbano”,
conclui o arquiteto.
Foto: Tânia Cardoso
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INTERVENÇÕES NO TRANSPORTE
1974 . 2009

EVOLUÇÃO DA REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE

1974 . 2006
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Integrante da comitiva que veio da Palestina repete o gesto dos representantes das delegações que visitam o IPPUC: eles indicam no mapa a cidade de onde vieram.
Foto: Lucilia Guimarães

cooperação

turismo
de resultados
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Reconhecida mundialmente por seu Planejamento Urbano e pela qualidade
de vida que proporciona a seus habitantes, Curitiba passou a receber
um outro tipo de visitante. Ao contrário do turista tradicional, ele busca
conhecimento especializado e faz do IPPUC o grande atrativo de sua viagem.

Referência brasileira no setor, Curitiba atrai
estudantes, pesquisadores, arquitetos,
urbanistas, professores, prefeitos, técnicos
de alto nível, empresários e políticos em
geral. São mais de 1.500 pessoas por ano que
desembocam no Instituto de Planejamento
Urbano de Curitiba (IPPUC) querendo aprender
tudo sobre o funcionamento da cidade. A
metade desses visitantes é composta por
estrangeiros.
Os interesses são variados. Alguns querem
conhecer o gerenciamento do sistema de
transporte coletivo e a Rede Integrada de
Transporte. Outros buscam dados relacionados
às questões ambientais. Nesses casos, a Urbs
e a Secretaria do Meio Ambiente também
são chamadas a par ticipar. Dados sobre
saúde, educação, sistema viário, uso do solo e
desenvolvimento de plano diretor também são
solicitados com frequência.
Independentemente do objetivo da visita, todos
têm uma pergunta em comum. Segundo Liana
Vallicelli, “eles querem saber como conseguimos
dar continuidade ao planejamento urbano por
tantas décadas”. A resposta está sempre na
ponta da língua: o segredo de Curitiba é aliar
soluções criativas, simples e viáveis à vontade
política. “Soluções que decorrem de um
trabalho conjunto dos órgãos da Prefeitura. E o

corpo técnico multidisciplinar, tem um papel
fundamental - o de pensar a cidade no seu todo
e de forma integrada, com flexibilidade para se
adaptar à gestão e diretrizes políticas dos planos
de governo, assegurando o planejamento
urbano e a continuidade do processo”, afirma
a arquiteta.
Sempre que possível, a equipe do IPPUC
procura aproveitar a exper tise de seus
visitantes, convidando-os a dar palestras para
os funcionários do Instituto. “É uma via de
duas mãos, e todos ganhamos com a troca de
informações”, salienta Vallicelli. Uma dessas
palestras contribuiu para o aperfeiçoamento
de instrumentos de planejamento urbano,
como a transferência do potencial construtivo,
conhecida como solo criado. “Nós instituímos
esse mecanismo a par tir da experiência
apresentada por representante da cidade de
Chicago”, relembra Vallicelli.
Da cidade de St. Etienne, na França, de origem
industrial, foram compartilhadas experiências
de recuperação de centros urbanos. Da cidade
de Firminy, também francesa, veio a experiência
de hospedar o valioso patrimônio do arquiteto
suíço-francês Le Corbusier. Professora da
Bulgária, por sua vez, mostrou o sistema leve
sobre trilhos em estudo na cidade de Sofia. Um
professor universitário norte-americano falou
do novo sistema de Bus Rapid Transit (BRT)
implantado em Istambul, na Turquia, com base
no sistema de transporte coletivo de Curitiba.
De Padova, a proposta de planejamento
participativo adotada em cidades italianas. Já
o médico Raymond Neutra, filho do arquiteto
Richard Neutra, relatou o esforço que tem feito,
especialmente junto às universidades, para
manter o patrimônio arquitetônico do país.

cooperação

O olhar de admiração é o mesmo estampado
no rosto dos turistas tradicionais que vêm a
Curitiba. Parte do roteiro também é parecida
– e inclui os parques, as ciclovias e outros
pontos turísticos. A grande diferença está no
objetivo da viagem: esses visitantes querem
conhecer em detalhes o Planejamento Urbano
da cidade.
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INSPIRAÇÃO CURITIBANA
Em 1993, o IPPUC recebeu uma missão da cidade mexicana de León.
O propósito era a criação de uma instituição de planejamento urbano
nos moldes da experiência curitibana. Para eles, o grande problema
era a falta de continuidade que os projetos urbanos sofriam, pois cada
novo prefeito mudava o planejamento da cidade. Um ano depois nascia
o Instituto Municipal de Planejamento de León , o IMPLAN. “Apesar de
também terem visitado outras cidades, os técnicos mexicanos fazem
questão de frisar que o modelo de Curitiba foi o que mais os ajudou. E
documentaram isso num livro e numa exposição comemorativos aos 15
anos do IMPLAN”, destaca Liana Vallicelli.

cooperação

A cidade de León, que atualmente tem 1,3 milhão de habitantes, envia
seus técnicos com regularidade ao IPPUC para incrementar a troca
de informações. A experiência foi tão bem sucedida que cidades do
México já implantaram outros 35 institutos semelhantes. Em Curitiba,
ao ser questionada a respeito do que não existiria em León se o IMPLAN
não tivesse sido implantado, a arquiteta Graciela Amaro, que preside
a instituição, foi categórica: “Não teríamos o Sistema Integrado de
Transporte e os 80 quilômetros de ciclovias”. Todas essas realizações,
além dos Centros de Saber, criados com base nos Faróis do Saber, tiveram
inspiração no modelo de Curitiba.
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JOVENS PLANEJADORES
Entre as inúmeras comitivas recebidas anualmente por Curitiba, uma
delas impressiona tanto pela regularidade quando pela idade de seus
integrantes. Há pelo menos 10 anos, a Escola Americana do Rio de Janeiro
traz a Curitiba grupos de estudantes de 8a série do Ensino Fundamental.
Em 2009, foram 65 alunos, de nacionalidades variadas, com idades entre
14 e 15 anos. O programa faz parte de um projeto que se desenvolve ao
longo de três anos, chamado Vila Sapiência. No primeiro ano, alunos de 6a
série são levados a Porto Seguro para conhecer o lugar do Descobrimento
e o início da História do Brasil. No ano seguinte, já na sétima série, os
estudantes viajam para cidades históricas de Minas Gerais para estudar
o período colonial e o processo que levou à Independência do país.
Quando chegam à 8a série, já tendo estudado toda a história brasileira,
os alunos completam a “trilogia de viagem” em Curitiba. “Aqui eles vêm
aprender sobre o Brasil moderno, que dá certo”, diz a professora de
Português Vânia Delcourt. Munidos de apostilas, os estudantes ouvem
palestras sobre Planejamento Urbano, entrevistam especialistas e fazem
diversos passeios para ver como tudo isso funciona na prática. Dias depois,
já de volta à Escola Americana, eles têm de comparar o que viram em
Curitiba à realidade do Rio de Janeiro e de outras cidades. “É, ao mesmo
tempo, uma experiência transformadora e um choque para eles”, relata
Vânia Delcourt.

cooperação

Estimulados pela reflexão e pelo aprendizado, um grupo de estudantes
decidiu por em prática os princípios do programa curitibano Câmbio Verde,
tendo como público-alvo os funcionários da própria Escola Americana.
Eles então desenvolveram uma campanha de conscientização, para que
os funcionários da escola separassem o lixo reciclável e o trocassem
por alimentos não perecíveis – arrecadados pelos próprios estudantes.
Terminada a campanha, todo o material foi encaminhado a empresas
especializadas em reciclagem. “Nossos alunos aplicaram os fundamentos
do planejamento e aprenderam que soluções simples podem trazer
resultados incríveis para a comunidade”, testemunha Vera Delcourt.
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Visita técnica ao programa Câmbio Verde, um dos projetos ambientais de Curitiba, fez parte do IV Curso Internacional em Práticas de Gestão Urbana (novembro/2009). Na foto: Hugo
Segovia - Paraguai (segurando a prancheta), José Jorge Monteiro Silva - Cabo Verde e Ana Paula Sanchez - Guiné Bissau.
Foto: Lucilia Guimarães
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A consolidação do IPPUC como instituição
responsável pelo planejamento urbano de
Curitiba e à frente de intervenções de sucesso
na cidade há alguns anos vem lhe rendendo o
reconhecimento em diversas partes do mundo.
Por esta razão, nos últimos anos a assessoria de
relações externas do Instituto tem atendido
mais de 1.500 pessoas por ano, em visitas
técnicas. Da Palestina à Argentina, técnicos,
estudantes, professores, consultores, políticos
e autoridadesde diversos níveis têm interesse
em conhecer nossa experiência e forma de
trabalho. No Brasil, com o início de novas gestões
municipais em diversas cidades, foi grande a
busca por informações para a estruturação de
órgãos de planejamento urbano, buscando

conhecer não somente a eficiência
administrativa e funcional, mas também
garantindo a permanência dos mesmos, apesar
das mudanças políticas a que todos estão
suscetíveis.
Muitas vezes este interesse resulta em um
acordo de cooperação técnica. Ao longo dos
anos, o IPPUC já contribuiu com sua experiência
para cidades como Santiago de los Caballeros
(República Dominicana), Manágua (Nicarágua),
Neiva (Colômbia), São José (Costa Rica), São
José dos Campos (Brasil), entre outras. Missões
técnicas partem de Curitiba para capacitar os
técnicos daquelas localidades, sensibilizandoos principalmente para a impor tância da

Somente em 2009, a Agência Brasileira de
Cooperação (do Ministério das Relações
Exteriores), encaminhou ao IPPUC o atendimento
a duas missões dominicanas, uma colombiana
e o desenvolvimento de uma semana de
palestras e visitas técnicas para autoridades
da Palestina.

rede é de grande significado, já que a própria
configuração dos centros CIFAL foi inspirada
nos Estágios Aplicados em Gestão Urbana,
realizados no IPPUC. Através do CIFAL já foram
capacitadas mais de 1200 autoridades locais,
de países da América Latina, Caribe e África de
língua portuguesa.

São oportunidades de compartilhar experiências,
conhecer novas realidades e discutir sobre
desafios, já que muitos hoje em dia são comuns
à maior parte das cidades. Em 2009, também
foi constituída a primeira missão do IPPUC para
capacitação de seu corpo técnico. A partir de um
termo de cooperação técnica assinado em 2005
com a cidade de Lyon, França, quatro servidores
participaram de palestras e reuniões sobre
mobilidade, iluminação pública e recuperação
de centros históricos, viabilizadas através do
apoio da Embaixada da França no Brasil e da
Prefeitura de Lyon.

A experiência do IPPUC em programas de
capacitação e cooperação técnica também
resultou na parceria com a JICA – Agência
Japonesa de Cooperação Internacional que,
através de um convênio, já realizou quatro
cursos e tem mais um previsto para 2010.
Estes cursos têm em torno de um mês de
duração e contam com recursos da JICA e
uma contrapartida local para treinar técnicos
e gestores públicos da América Latina e de
países de língua portuguesa, em temas ligados
à gestão urbana.

Outro produto do reconhecimento de Curitiba
em práticas de planejamento urbano, gestão
pública e meio ambiente é hospedarmos um
dos dez Centros Internacionais para a Formação
de Autoridades Locais, o CIFAL. Trata-se de um
programa de cooperação descentralizada do
UNITAR – Instituto das Nações Unidas para
Treinamento e Pesquisa, que desde 2003 já
realizou 17 workshops voltados prioritariamente
à capacitação das autoridades locais em temas
ligados ao desenvolvimento urbano sustentável
e gestão pública. Na realidade, a participação

Desta forma, Curitiba desponta como a única
cidade de um país emergente a compor o
grupo de modelos propostos pelo programa
EcoCities, ao lado de Yokohama (Japão),
Estocolmo (Suécia), Cingapura, Auckland (Nova
Zelândia) e Brisbaine (Austrália).
Desta forma, o IPPUC vem aumentando a sua
projeção no território brasileiro e internacional,
promovendo a troca de experiências, o que
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Ações como esta configuram uma nova diretriz
da assessoria de relações externas do Instituto,
que há mais de 15 anos recebe semanalmente
missões técnicas nacionais e estrangeiras e
agora encontra a possibilidade de promover o
estudo, in loco, de boas práticas internacionais,
através do apoio de outras instituições. Do
IPPUC para o mundo, mas também do mundo
para o IPPUC.

Outras parcerias neste sentido vêm sendo
desenhadas, como a participação da Prefeitura
de Curitiba no programa do Banco Mundial
EcoCities: Cidades ecológicas como cidades
econômicas. O objetivo é orientar países em
desenvolvimento, por meio de exemplos
práticos, de forma que percebam que projetos
que contemplam a preservação do meio
ambiente podem ser economicamente
viáveis e muito atrativos, quando feitos com
criatividade.
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Reunião do CONCITIBA no auditório do IPPUC. Foto: Lucilia Guimarães

cidade de todos

cooperação

Vinculado ao IPPUC, o Conselho da Cidade de Curitiba contribui para a
criação de políticas públicas e para a resolução dos problemas do município.
Nesse processo de democracia participativa, todos ganham: a cidade e a
comunidade.
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Foram quase 20 anos desde a promulgação
da Constituição de 1988 – que já previa a
participação popular na gestão dos municípios
– até que a maioria das cidades brasileiras
começasse a formar conselhos com o papel
de influenciar o desenvolvimento urbano. Em
Curitiba, isso virou realidade a partir de 2007.
O Conselho da Cidade de Curitiba (CONCITIBA),
porém, seguiu uma estratégia diferenciada,
optando por vincular-se ao Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
(IPPUC). “O CONCITIBA e o IPPUC têm o mesmo
presidente. O Instituto presta auxílio técnico ao
Conselho que, por sua vez, fica mais próximo
do planejamento da cidade”, explica a arquiteta
Emanoele Leal, coordenadora técnica adjunta
do CONCITIBA.

Dados levantados pelo Governo Federal
revelam que, há menos de um século, somente
10% da população brasileira vivia nas cidades,
contra 82% nos dias de hoje. O aumento
impressionante de pessoas morando em centros
urbanos demonstra como se tornou complexa
a administração dos municípios – e só amplia a
importância da participação da comunidade no
processo. “Grandes cidades possuem grandes
demandas. Temos de estabelecer prioridades,
para ver o que se resolve antes. O Conselho
recomenda o que a administração pública deve
fazer”, explica Hélio Bampi, vice-presidente da
Federação das Indústrias do Estado do Paraná
e membro do Conselho.
O CONCITIBA é formado por 30 conselheiros

que representam os mais diversos segmentos
da sociedade: trabalhadores, academia,
organizações não governamentais, empresários,
movimentos populares, Legislativo Municipal e
Executivo Municipal. Um deles é Luís de Mauro,
da Federação das Associações de Moradores do
Estado do Paraná. “A participação do Conselho
na gestão da cidade é fundamental, pois
permite avanços, especialmente nas áreas de
interesse social”, sublinha de Mauro. De fato, o
órgão colegiado trata diretamente das questões
que afetam a maioria da população, por meio
da atuação de três câmaras temáticas.
As câmaras tratam dos temas Moradia e
Saneamento, Infraestrutura e Mobilidade e
Legislação Urbanística e outros projetos.

“Na verdade, a capacitação torna-se bilateral.
Nesse exercício participativo surge uma cultura,
formada por visões técnicas e não técnicas. A
pluralidade ganha espaço e o poder público
tem de escutar, entender e traduzir o diálogo
em forma de benefícios para a cidade”, destaca
Emanoele Leal. Além de atuar sobre as questões
exclusivas de Curitiba, o Conselho também
trabalha na preparação dos temas que serão
levados para a Conferência Nacional das
Cidades, marcada para maio de 2010. Dentro
do processo de democracia participativa, as
cidades fazem as suas próprias propostas que
são avaliadas nas Conferências Estaduais. As
propostas aprovadas serão levadas ao grande
debate da política nacional de desenvolvimento
urbano – a Conferência Nacional das Cidades.

As câmaras temáticas avaliam as demandas
existentes e as políticas públicas para os
diversos setores. Com base nas análises, fazem
propostas que são levadas ao Conselho. E este,
posteriormente, encaminha as recomendações
ao Executivo Municipal. “O CONCITIBA é
fundamental para o bem-estar da comunidade.
Apesar de termos menos de dois anos de
atuação, já alcançamos grande sintonia”, destaca
Hélio Bampi.
Para o líder comunitário Timóteo Campos,
da Vila das Torres, essa é uma experiência
enriquecedora. “É a primeira vez, em 50 anos,
que a Vila das Torres tem voz. Hoje a gente ajuda
a administração do município”, comemora
Timóteo que representa uma comunidade
formada por 6.800 pessoas, com um histórico
de graves problemas sociais.
O Conselho traz ainda uma outra contribuição
para a sociedade: a formação de agentes
políticos que aprendem a conversar e a

Trabalho de campo dos conselheiros da Câmara Temática da Habitação.
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Abertura da 4a Conferência Municipal da Cidade de Curitiba. Foto: Lucilia Guimarães

Emanoele Leal
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A Constituição de 1988 tornou pacto nacional a
participação direta da sociedade civil organizada
na decisão dos rumos do país. Após mais de uma
década de debates, o Estatuto da Cidade tornou
claro que a gestão democrática é também uma
premissa da política urbana, ou seja, a sociedade
brasileira, em seus diversos segmentos, tem o
direito a opinar sobre a gestão de suas cidades,
par ticipando da formulação, execução e
acompanhamento de planos, programas e
projetos de desenvolvimento urbano.
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Este mesmo marco legal estabeleceu que os
órgãos colegiados de política urbana nos níveis
nacional, estadual e municipal e as conferências
sobre assuntos de interesse urbano são
instrumentos para a implementação da gestão
democrática das cidades brasileiras.

Em 2004, o Plano Diretor de Curitiba foi
adequado ao Estatuto da Cidade e a criação de
um órgão colegiado de política urbana tornouse uma possibilidade. Com o marco legal
estruturado, a criação de conselhos passou a
fazer parte da agenda do principal fórum de
discussão da política urbana municipal, estadual
e nacional – as Conferências da Cidade.
Atendendo ao anseio da sociedade expresso na
2ª Conferência Municipal, a criação do Conselho
da Cidade de Curitiba foi anunciada na 3ª
edição do evento e tornou-se realidade em 18
de dezembro de 2007. O colegiado formado
por conselheiros representantes do poder
público municipal – executivo e legislativo,
do setor produtivo, dos setores acadêmicos,
profissionais ou não governamentais e por
representantes dos movimentos populares,
tomou posse em maio de 2008.

Nestes dois anos, o CONCITIBA teve grandes
desafios. Dentre os principais, podemos
destacar a estruturação interna, o controle social
e formulação de propostas para a melhoria do
desenvolvimento urbano e a coordenação da
4ª Conferência Municipal da Cidade de Curitiba
– 4ª COMCURITIBA.
A lei que criou o CONCITIBA determinou, em
linhas gerais, a estrutura do conselho, no que
concerne a suas competências, composição,
duração do mandato dos conselheiros, a
presidência e assessoramento do conselho pelo
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano
de Curitiba – IPPUC, e também estabeleceu
a possibilidade de instalação de até quatro
câmaras temáticas.
Contudo, a lei exigia ainda um maior
detalhamento do modo de funcionamento do
conselho. Isto foi feito pelos conselheiros
logo após a posse em 2008, com a
aprovação do regimento interno,
a estruturação de uma secretaria
executiva e a criação de três câmaras
temáticas nas áreas de moradia e
saneamento, infraestrutura e mobilidade
e grandes projetos e legislação urbanística.
Estes atos são um grande legado deixado
pelos conselheiros aos futuros membros do
CONCITIBA e à gestão democrática da cidade,
pois permitiu ao conselho “sair do papel” e se
tornar uma instituição atuante.

Foto: Lucilia Guimarães
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Além da estr uturação administrativa, o
CONCITIBA também trabalhou em assuntos de
caráter urbano e social. Questões como o Metrô,
a Linha Verde, a Copa do Mundo em Curitiba, o
entorno do Paço Municipal, o Programa Minha
Casa Minha Vida, os projetos habitacionais do
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC
em Curitiba foram apreciados pelo colegiado.
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Foram ainda aprovadas resoluções sobre
assuntos de interesse da cidade, com
recomendações para o desenvolvimento
da acessibilidade e trafegabilidade, da Rede
Integrada de Transportes, do uso compartilhado
do subsolo e do cabeamento subterrâneo e da
habitação de interesse social em Curitiba.
As resoluções de conteúdo urbano foram
embasadas em relatórios elaborados pelas
Câmaras Temáticas. Os trabalhos nestes
núcleos de assessoramento incluíam a coleta
de opiniões dos conselheiros, de técnicos
convidados, de representantes dos setores
afetados coletados e de líderes comunitários,
apresentações técnicas, workshops, reuniões
com as partes interessadas e visitas de campo,
sempre com o apoio e facilitação do IPPUC.
A partir de setembro de 2009, o conselho teve
um grande e novo desafio: a coordenação da 4ª
COMCURITIBA. A conferência municipal é uma
etapa preparatória às conferências estadual e
posteriormente nacional, e uma oportunidade
para os municípios brasileiros contribuírem na
construção e no controle da implementação da
política nacional de desenvolvimento urbano.
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Para organizar o evento do qual participaram
347 delegados e 77 observadores, o conselho
instituiu uma Comissão Preparatória com 25
membros titulares e 25 suplentes, representando
o poder público municipal – executivo
e legislativo, os movimentos populares,
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trabalhadores, empresários, entidades
profissionais, acadêmicas e de pesquisa e
organizações não governamentais.
Auxiliada ainda por três comissões – executiva,
de sistematização e de apoio – a Comissão
Preparatória, elaborou documentos como
texto básico municipal, o regimento interno
e a minuta de regulamento que nortearam a
organização da Conferência. Também realizou
um impor tante trabalho na divulgação e
mobilização da sociedade para participar na
4ª COMCURITIBA.
Após dois anos de sua criação, o CONCITIBA já
tem muita história para contar, mas também
tem muitos desafios pela frente. No início de
2010 deverá conduzir o processo de renovação
do conselho de forma democrática, participativa
e transparente.
Este processo de renovação significa novas
visões sobre a cidade, mas também exigirá
dos novos conselheiros um grande esforço
inicial de modo a avançar na estruturação
interna do conselho tornando os debates e
recomendações do conselho cada vez mais
democráticos, participativos e transparentes.
Por fim, os conselheiros eleitos em 2010, serão
atores protagonistas na “governança curitibana”
em construção e tem a missão de interagir e
agir juntamente aos representantes eleitos do
legislativo e do executivo a fim de melhorar a

O Lema desta 4ª Conferência das Cidades é “Cidade para todos e todas com
gestão democrática, participativa e controle social” e o Tema “Avanços e
Dificuldades na Implementação da Política Nacional de Desenvolvimento
Urbano”, cujos resultados da etapa municipal, realizada nos dias 27 e 28
de novembro de 2009, estão sintetizados nos quadros abaixo.
QUADRO RESULTADOS DA 4ª COMCURITIBA
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NÚMEROS DA 4ª COMCURITIBA
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Mais informações acesse: www.ippuc.org.br/4comcuritiba
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Ailton Brasiliense Pires
A Associação Nacional de Transportes Públicos realizou em Curitiba, com o apoio da Urbs (Urbanização
de Curitiba S/A), o 17o Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, o principal fórum de discussões
de políticas públicas para transporte na América Latina. A Associação é comandada pelo engenheiro
Ailton Brasiliense, que já presidiu o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), dirigiu o Departamento
Nacional de Trânsito (Denatran), foi presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo
e participou do Fórum de Secretários de Transportes e Trânsito, na revisão do Código de Trânsito
Brasileiro. Após o Congresso em Curitiba, o engenheiro que estará à frente da ANTP até 2010 concedeu
entrevista à Revista Espaço Urbano. Veja alguns trechos
Espaço Urbano — A que podemos atribuir o sucesso desta edição do Congresso da ANTP em Curitiba?
Ailton — A dois motivos: a ANTP existe há 32 anos e temos convivido com toda a expertise nacional das áreas
de transporte público e trânsito, além de outras questões urbanas. O outro lado é o local do congresso. Eu acho
que a cidade de Curitiba é aquela que tem a melhor montagem desses três aspectos, das questões urbanas,
relacionadas com transporte público e com trânsito.
Espaço Urbano — Houve algum tema novo abordado nesta edição do Congresso em Curitiba?
Ailton — Eu acredito que a principal provocação foi na conferência que envolveu o Prof. Carlos Eduardo Ceneviva,
a prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins, e o diretor regional da ANTP no Rio de Janeiro, Willian Aquino, quando
ele lembrou que não basta mais falar apenas de cidades, nós temos que pensar em seu entorno, sejam esses
entornos aglomerações urbanas ou regiões metropolitanas. E pensar também nas macro-metrópoles. O que é
uma macro-metrópole? No caso de São Paulo, é uma região que fica entre Campinas de um lado e Baixada Santista
do outro, distante aproximadamente 150km. No sentido leste-oeste seria de Sorocaba até São José dos Campos,
num espaço de uns 200km. Nesta área, chamada macro-metrópole paulista, você tem aí praticamente 2/3 do
PIB do estado. Estas macro-metrópoles se desenvolvem com uma inter-relação, uma interconexão econômica
muito interessante, o que tem permitido a elas um progresso mais rápido. O arquiteto Ceneviva e a prefeita
comentaram que hoje já se pode considerar como consolidado nessas regiões metropolitanas a preocupação
econômica, administrativa, financeira, social, que começam a ter uma interferência muito significativa na
macro-metrópole, o que não acontece só em São Paulo. Acontece no entorno de Curitiba, no entorno de Belo
Horizonte, Rio, Salvador, Fortaleza.
Espaço Urbano — Durante o congresso, o Marcos Kassab, do Metrô de São Paulo, fez uma provocação durante
uma apresentação sobre o metrô de Curitiba, que está em fase de elaboração de estudos e projetos de engenharia,
estudos de impacto ambiental. Ele afirmou que São Paulo começou a implantar o metrô tarde demais. O senhor
acredita que existe a hora certa para implantar cada modal?
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Ailton — Tempo certo tem tudo a ver com quanto você vai gastar. Eu vou pegar o exemplo de São Paulo. De
1900 a 1950, São Paulo multiplicou sua população por 10. Tinha mais ou menos 250 mil pessoas em 1900 e
aproximadamente 2,5 milhões em 1950, que moravam em uma área menor do que a que Curitiba tem hoje.
Curitiba tem mais ou menos uns 430km com uma população de 1,8 milhão. São Paulo tinha uma população
maior em uma área menor do que tem hoje Curitiba. Como é que ela se multiplicou por 10, como é que ela
ocupou os espaços? Em cima de eixos de transportes públicos. Havia uma rede de centenas de quilômetros
de trilhos de trem e de trilhos de bonde. Como quem gerenciava o bonde era a mesma empresa que produzia
energia elétrica, portanto ela fornecia energia elétrica para ela mesma, tinha o máximo de interesse de ter o
maior número de pessoas por quilômetro. Ou seja, ela tinha todo interesse de a cidade ser pequena, pequena
em área, não em população.

São Paulo deveria ter feito o metrô lá pela década de 30, 40, 50, e devia ter, não vou dizer imposto, mas negociado
com a sociedade pra onde ela podia crescer e para onde ela não devia crescer. Crescer em cima de manancial
é um crime para toda a sociedade. Crescer subindo o morro é outro crime, custa muito caro você levar água,
luz, esgoto, calçamento, escola, pronto socorro, hospital e etc. A provocação do diretor de planejamento do
metrô, Marcos Kassab, é que você não pode nunca, e temos milhares de exemplos na América Latina, deixar
dissociado o crescimento urbano, desestruturado, desacompanhado de um planejamento do transporte público
e as questões relativas a trânsito e etc. São Paulo vai consertar? Se São Paulo realmente começar a trabalhar em
um ritmo certo, ela que andou 60 anos no caminho errado, vai levar 30 para consertar.
Espaço Urbano — Um outro assunto que surgiu de maneira recorrente no Congresso foi a questão da
acessibilidade. Como o senhor analisa esse tema? E quanto ao uso da bicicleta em substituição a outros modais
de transporte?
Ailton — Vamos pegar o exemplo do metrô para tratar deste assunto. O metrô foi construído na década de 60
para 70. Naquela época, o cidadão que chegasse lá em uma cadeira de rodas, por exemplo, viajava no metrô,
mas a companhia disponibilizava funcionários que trabalhavam para dar a eles acesso à estação, ao trem,
colocá-los, retirá-los. Não tinha elevador. A partir dos últimos 15 anos, os projetos estão sendo alterados. Hoje,
o metrô procura dar ampla acessibilidade para qualquer pessoa que tenha qualquer restrição de locomoção.
Eu duvido que hoje se faça qualquer projeto de média capacidade pra cima, que não leve em conta a plena
acessibilidade. Só que isso remete a uma outra questão: como a pessoa vai chegar à estação. O problema é a
calçada da maioria das nossas cidades. O problema não é a pessoa com deficiência usar o transporte público,
o problema é sair de casa e chegar lá. A acessibilidade plena é: as cidades terem calçadas, nas esquinas tem
que ter faixa de pedestre, onde couber tem que ter um semáforo para o pedestre. Nós temos que ter nossos
condutores com um pouco mais de cultura de respeito àqueles que não estão dentro do automóvel. Quanto
à bicicleta, imaginar que a gente vai ter faixa exclusiva de bicicleta é muito difícil. O que precisa é um convívio
cidadão. O cidadão que está andando de bicicleta precisa ser tão respeitado quanto o que anda de moto, o que
anda de carro, o que anda de transporte publico. Isso é um ponto cultural. A questão primeira é uma questão
de cidadania. Nós não temos o devido respeito aos outros que não estão dentro de um automóvel.
Espaço Urbano — E o senhor acredita nessa convivência pacifica?
Ailton — Ela existe de fato em centenas de cidades, nós não estamos falando de uma utopia. O que fica muito
difícil é que, é preciso ter um convívio urbano num espaço muito restrito para bicicleta, moto, automóvel,
ônibus e caminhão. Mas se culturalmente nós entendermos que qualquer pessoa merece o mesmo respeito
que nós exigimos que os outros nos deem, e isso é elementar, você vai ver isso em algumas cidades brasileiras
já acontecendo e em cidades do mundo também.
Espaço Urbano — O senhor já esteve aqui em Curitiba outras vezes. Que avaliação o senhor faz da cidade na
questão do transporte, na questão do planejamento, o senhor observou alguma coisa em especial?
Ailton — São duas coisas que eu acho muito importantes: a primeira foi a continuidade de projetos. Vocês
tiveram nos últimos 40 anos diversos administradores e equipes, mas aquilo que havia sido feito anteriormente,
a preocupação do sucessor de no mínimo manter e, se possível, melhorar um pouco. Esse é um lado que
caracteriza não só Curitiba, mas eu acho Curitiba o melhor exemplo, não é o único, mas é o melhor. Uma outra
coisa muito interessante é a questão do cuidar da cidade. Quando você sai do centrão e começa a percorrer
alguns bairros, você vê que a cidade está mantida, ou seja, esse cuidado do poder público, com as coisas públicas,
extravasou e passou a fazer parte das características da população. E isso é ponto fundamental. Se a gente
for depender somente de excelentes equipes técnicas, excelentes administradores, mas se a população não
comprar o projeto, não praticar, não desejar, não lutar por ele e não ficar com bronca de quem não faz, as coisas
não acontecem. Então acho que, de uma certa forma, o cuidado que os administradores públicos tiveram com
a cidade na implantação do projeto, foi sendo incorporado pela população, e isso acho que é uma das marcas
muito significativas de Curitiba. Em cidades maiores é um pouco daquela filosofia, “o que é de todos não é de
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Welcome to the 11th edition of the Urban Space Magazine, published
by the Curitiba Institute for Research and Urban Planning, IPPUC, which
starts here a new graphic project. In order to reach an even larger number
of readers, by decision of the Editorial Council of the Urban Space
Magazine, the magazine is structured with journalistically interesting
texts in plain language, with the aim of reaching an easy understanding
of IPPUC projects, whether its readers be visitors interested in the urban
planning of Curitiba, students from elementary, middle or secondary
schools or local citizens. Some subjects are also treated in articles signed
by specialists at IPPUC.
In order to reach an even larger number of readers, by decision of the
Editorial Council of the Urban Space Magazine, the magazine was
structured with journalistically interesting texts in plain language, with
the aim of reaching an easy understanding of IPPUC projects, whether its
readers be visitors interested in the urban planning of Curitiba, students
from elementary, middle or secondary schools or local citizens. Some
subjects are also treated in articles signed by specialists at IPPUC.
With information from architects, engineers, economists, systems
analysts, geopgraphers on our staff, technicians from various sectors of
the City Hall of Curitiba and government and non-government agencies
alike, Urban Space invites the reader to an excursion through the main
projects in development at the Institute. This time, our cover story is
the Multimodal Master Plan, a set of guidelines which will stir up Greater
Curitiba and, over the course of years, will bring economic progress,
sustainable development and a better quality of life to Curitiba and also
to other cities of Parana.
The effort of the IPPUC technical staff is also revealed in the wide work
to get Curitiba prepared for the World Cup of 2014: the New Center - a
project which extends from the Paço Municipal - the former City Hall
area, the revitalization of the Riachuelo Street, until the transformation
of the Cândido de Abreu Avenue, which will be transformed into a new
boulevard, where the new high capacity express bus called Ligeirão
will run.
From this edition on, the reader will find new approaches of information
such as the ‘thematic chronological time line’, which will show the
evolution of aspects related to the urban planning of Curitiba. The theme
of this edition is public transportation. The next Urban Space Magazine
edition will focus its thematic chronological time line in urban facilities of
the city. In this one, one can have information on municipal childhood
education centers and the popular restaurant. Each new edition will
also have an interview with interesting persons who are passing through
Curitiba and can give their opinion on a variety of themes related to
projects which are discussed within IPPUC.
This edition also strolls through the Umbará and Santa Felicidade
neighborhoods, which reveal their characteristics and needs and
where new concepts in planning will be introduced. We talk about the
importance of the democratization of information, presented in Curitiba
em Dados, as well as various other
projects, which are part of the Government Plan of Mayor Beto Richa.
Be our special guest on this trip through future projects outlined inside

USING THE DATA BASE AS A PLANNING TOOL
Before designing new projects, the urbanists study and
think the city. One of the tools, which assists them in
this task, is Curitiba em Dados, the IPPUC database.
‘Widening information to be able to plan’is the
logic which moves the Curitiba em Dados team,
regarding the database created, developed and
constantly updated by the Curitiba Institute for
Research and Urban Planning - IPPUC. Under the
coordination of the economist Lourival Peyerl,
15 people work to decipher the city by means of
information.“We know that knowledge permits the
understanding of the physical space and facilitates the
management of the city. Therefore, anything related
to the city interests us,” comments Lourival. Books,
technical publications, newspapers, magazines, maps,
statistical data, photographs, university theses and
the internet, certainly, provide ammunition for these
professionals.
The work began more than 40 years ago, as a function
of the necessity to supply precise information to the
team of urbanists at the Institute with the purpose of
assisting in the planning and measuring the results,
accompanying the development of Curitiba. The data
were organized in archives and reports. Years later, they
came to be compiled in the publication called Curitiba
em Dados, updated every four years. When the internet
became accessible to the common citizen, Curitiba em
Dados won a virtual version, accessible to the public
since 2006. “When the databank is common to all, and
easily accessible, the agents of the society come to
speak the same language,” stresses Lourival. This tool
definitely democratized the database information.
The quantity of information offered by Curitiba em
Dados is impressive. There are more than seven
thousand items, which unfold into hundreds of
thousands of data, among them texts, statistics,
maps, illustrations, tables, photographs, spread
sheets and many others. The consultations can be
focused on the municipality as a whole, on the 75
neighborhoods or the 9 regional administrations
which congregate the neighborhoods. There is also
specific information on the Metropolitan Region of
Curitiba and its 26 municipalities, the State of Parana,
Brazil and the World. The topics vary from history to
infrastructure, from environment to tourism, from
administrative data to health infor mation, from
thematic maps to demography, from physical aspects
to economic and human development indicators. All
the data are accompanied by the respective sources
of consultation.“Currently, more than 90% of the
information we have is already available. This is to
democratize the information, which is fundamental
for the whole community,” evaluates Lourival.
Part of the topics treated in Curitiba em Dados has a
direct relation with the demands of the population

data or even check something we published,” says the
systems analyst Lucimara Wons, demonstrating how
much the process of structuring the information is
versatile and dynamic. The virtual database is accessed
by professionals of the most diverse areas, in addition
to students and the population in general. From March
23, 2006, when it became publically accessible, until
October 31, 2009, the Curitiba em Dados information
bank already accounted for 2,280,00.00 visits (two
million and two hundred and eighty thousand
accesses). Internal surveys indicate that only last year,
almost 51 thousand visitors from 60 countries searched
for information in the databank of the Institute.
Very often, after consulting the site, there are people
who call us to ask how they can obtain the same
information about their own cities. Some virtual visitors
of Curitiba em Dados become so enchanted that the
internet becomes friendlier to them. This was the case
of Cesar Shirmer, mayor of the Southern city of Santa
Maria – distant some 854 km from Curitiba – who
decided to visit IPPUC to know the database better. He
is interested in developing a similar project on Santa
Maria, besides following the model of urban planning
of the city. “Curitiba is a national and international
point of reference. IPPUC stands out, because this is
where everything started, and we can think of having a
planning agency like the one in Curitiba”, says Shirmer,
conscious of the strategic importance of associating
urban planning with information.
Sanitation Overview
The basic sanitation procedures in Curitiba use an
innovative monitoring system developed by IPPUC,
one which has already won national recognition.
Curitiba has an exclusive information program that
allows consulting data on a digital map which refer to
the basic sanitation conditions of the city. The work,
developed by IPPUC, was evolved by Marlise Eggers
Jorge, Master in Engineering of Hydrous Resources and
Environmental Sanitation. The program can identify
the places which do not have sewer networks, the
lots where the sewage is collected and treated and
the places where only collection occurs. This permits
the correct reading of the actual situation and the
accompaniment and monitoring of the expansion
of the sewer network.“We started from scratch, on
the basis of the paper maps that I was making. Today
we have an advanced tool, which gives us an x-ray of
the basic sanitation conditions in Curitiba” , stresses
Marlise. National recongition came in 2008, with the
classification of the Curitiban program among the
five best initiatives in the sector in all of Brazil, by the
National Waters Agency (ANA).
The professionals of the geo-processing
sector of IPPUC collaborated in the gathering
of information, which is analyzed in the digital
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permits the measurement, is still being developed.
When a lot appears on the computer screen without
being connected to the sewer network, it means that
on that property, the sewer is being conducted to the
rainwater gullies network. “This is a serious problem
for public health and the environment, which must
be corrected in the quickest way possible, because the
gullies which collect the rainwater go directly into the
rivers,” warns Marlise. Thus, the population loses twice:
for being submitted to the risk of contamination and
because it will end up bearing the higher costs of
water treatment.
Initiated five years ago, the pioneer work demands daily
dedication. Sidney Franco dos Santos, specialist in data
programming, guarantees the technical support for the
updating and accessing the information in the virtual
environment. According to him, the major difficulty is
to integrate the different technologies. “The tools were
adapted to our necessities. Since there was no former
model on which to base ourselves, we had to create
everything,” stresses Sidney. The program also has
orthophotographs, which are photographs corrected
to stay flat and thus can be annexed to the databank
without altering or distorting the mapping.
Besides mapping the situation of the sewer network
of the city, the program has a series of other
complementary information, such as that concerning
the rivers in Curitiba at the present time, with its basins
and sub-basins, the courses of the rivers over 40 years
ago, the rivers, which had their courses altered due
to the urbanization of the municipality, the already
extinct rivers, the wastewater treatment stations and
the drainage system of the city, which passes through
the rainwater gullies. To complete this, the program
also identifies the pavement of the streets. The reading
of these data can be done lot by lot.
The program gives support to the actions of Sanepar the Paraná State Company for Basic Sanitation, which
signed a concession contract with the City Hall of
Curitiba in order to explore the services of drinking
water supply and sewage collection and treatment.
The 30 year contract was initiated in 2001. “The work
done by IPPUC permits the immediate correction of the
problems of the system, which is good for everybody,
“evaluates Antonio Carlos Gerardi, general manager of
Sanepar for the metropolitan region of Curitiba. The
Municipal Secretariat for the Environment, responsible
for the control and technical inspection of buildings,
also benefits from the tool created by IPPUC.
Finally, the projects and urban planning actions
developed by the Institute receive support for the
program, which facilitates the decision-making. “Since
2007, all municipalities are obliged, through federal
legislation, to develop monitoring programs and
programs for the control of basic sanitation conditions.
But Curitiba was in the forefront, when none of this
existed, with an innovative model,” recognizes Gerardi.

the rivers recovery is a reason of pride for us. We know
that the situation is complex, since there are rivers in
Curitiba whose headsprings are in other municipalities.
But this is the goal we pursue,” emphasizes Marlise
Eggers Jorge.
The Use of GESSAN for the Edition of
Hydrographic Basins in the City of Curitiba
By: Marlise Teresa Eggers Jorge / Sidney A. Franco dos Santos

The technological revolution brought about great
improvements in the areas of collection, processing,
storage and distribution of data in the fields of
surveying and mapping, giving birth to the so-called
Geographical Information Systems (GIS). The Curitiba
Institute for Research and Urban Planning (IPPUC)
developed a GIS denominated Sanitation Management
Services (GESSAN) for the edition and analysis of
sewage and water supply networks. The present
work utilizes the GESSAN to detect the differences in
representations of the limits of hydrographic basins
in the city of Curitiba. These differences can mean
alterations yet to be updated on the cartographic base
for the purpose of integrating different cartographic
products to generate one single base. The use of
this technique allows technicians of the municipal
administration to visualize data related to the system
of water resources on a digital map, showing the actual
situation and facilitating urban planning, among them,
the mapping of rivers and hydrographic basins.
The use of this integrated base through GIS was to
support the geo-processing sector of IPPUC, detecting
changes in the hydrographic basin dividers through
superposition of the municipal cartographic base, the
state cartographic base, the digital model of the land
and the digital orthophoto.
The spatial unit called the hydrographic basin
is characterized by an area that drains cer tain
watercourses and is limited by watersheds. Synonyms:
capitation basin, collector basin, superficial drainage
basin, hydrologic basin and contribution basin,
and within this concept, the city of Curitiba has five
hydrographic basins: Riberão dos Padilhas, Atuba,
Belém, Barigui and Passaúna. The state sanitation
company, SANEPAR, uses a third base due to sanitary
sewerage, because of the necessity of transposing the
sewer from one basin to the other. This reflects the
difficulty of maintaining the database updated due to
occupational dynamism, which provokes changes in
the urban grid. The existing IPPUC database contains
information that helps one to obtain basic data on
hydrographic basins in Curitiba, which is necessary
because this information was provided by different
public agencies, at different times, with different scales,
and different cartographic bases.
The IPPUC topographic maps, on the scale 1: 2,000 were
saved in the years 1972, 1979, 1980, 1992, 1999, and

of Water Resources and Environmental Sanitation
(SUDHERSA), using a scale of 1:10,000, was updated
in the year 2000, and delimitation of the hydrographic
basins in Curitiba by the IPPUC was done on a scale
of 1: 20,000. The different topographical maps of the
agencies indicate the need for the development of
integrated graphic representations of hydrographic
basins. It should initially begin with some key points,
such as definitions of the principal river and its
tributaries, so that compiling information on the
delimitation of hydrographic basins between state and
municipal bodies becomes a priority in discussions and
decision making.
The results obtained are the limits of basins and subbasins, representing identification of the physical limits
of the basins, that is, the watersheds. The methodology
employed for the integration of the cartographical
bases was the digitalization of the contour of the
basin, resulting in vector information on the units of
hydrographic basins in Curitiba, which are included
within or border upon the limits of the city.
From the principal basins, sub-basins of the principal
tributaries of hyrographic basins were obtained,
those pertaining to the municipality of Curitiba as
well as those beyond the city limits, so that the unit
of the hydrographic basin can be seen as a whole.
Figure 1 shows the sub-basins of Alto Iguaçu, the
limit of the city of Curitiba, the location of the sewage
treatment stations, the sub-basins, the rivers and their
tributaries.
The results obtained by GIS permit us to immediately
diagnose where the rivers of Curitiba are located and
the limits of sub-basins and basins, becoming a research
tool in the most diverse areas of study. Similarly, rivers
and their tributaries will be identified and consultation
of their attributes will be easier, allowing rapid research
and use in the urban planning of the city of Curitiba.
For development and urban planning, the updated
topographic maps become necessary instruments
for the elaboration of cartographic projects because
from them, other necessary projects for satisfactory
management of public activities are developed.
Success in the execution of the integrated cartographic
project is not only due to theoretical and technical
aspects, but also to the joint effort of the organs
involved in the search for a unique cartographic base,
and principally due to the efforts of the technicians
of the IPPUC in the geo-processing depar tment
represented by car tographic engineers, systems
analysts, and specialists in AutoCAD and Arcview.
M.T.E. Jorge, S.A.F. Santos
The New Boulevard
The renewal of Cândido de Abreu Avenue will give to
Curitiba a new Boulevard for pedestrian circulation within
the city. Imagine an elegant boulevard, with landscaping,

coffee and admire the view of the Civic Center from a
privileged spot. “The objective is to recover the civic
scenario, allowing people to share the beauty of this
very important part of the city,” analyses the architect
Reginaldo Luiz Reinert from IPPUC, who shares the
creation of this work with the architects Lubomir
Ficinski and Carlos Eduardo Ceneviva.
The Cândido de Abreu Boulevard was inspired by the
Ramblas of Barcelona, the famous pedestrian areas
that turned into an obligatory place for a stroll for the
visitors of that Spanish city. There are flower stands,
coffee shops and kiosks that serve snacks and sweets.
Endowed with special landscaping, these streets are
also stages for musical presentations, presentations
by mimes and jugglers, and those of other artists. All
this transforms the Ramblas into a place of intense
animation and visitation. “This is the atmosphere we
intend to give the avenue, valuing the surroundings,”
said Reginaldo Luiz Reinert.
During the genesis of the project of the Cândido
de Abreu Boulevard, there was the need to increase
the public transportation system of the region, with
the installation of preferential lanes and stations for
boarding the new high capacity express bus called
Ligeirão, and for disembarking. In the logic of city
planning, improvements in public transporation must
not harm pedestrians and circulation in general. “The
idea is to use public transit not to destroy the landscape
but to appreciate it”, defends Reginaldo Luiz Reinert.
The Cândido de Abreu Boulevard will receive two
Ligerão stations, one in front of the Müeller Shopping
Mall and the other one close to the Palácio 29 de Março,
City Hall headquarters. Preferential lanes for the bus
will be installed right next to the pedestrian area, which
will be around 930 meters in length, from the 19 de
Dezembro Square to the Nossa Senhora de Salete
Square. This represents almost the same extension of
the Rua XV pedestrian area. Besides the Ligerão and
the Ligerinho buses, other public transportation lines
also will be maintained. At points where tube-stations
will be installed, the sidewalk will have a width of
approximately 9.4 meters. The remainder will have a
width of 15 meters. At these locations, kiosks for coffee
and convenience shops will be installed.
The strategy of prioritizing pedestrians is extended
also to the points where the pedestrian zone reaches
the crossroads. At these locations there will be no
lowering of the walkway, but an elevation of the
traffic lanes, being the cars obliged to reduce speed
and, consequently, increase traffic safety. The lateral
sidewalks of the avenue will also be revitalized and,
like the main walkway, will be equipped with a tactile
lane to facilitate the movement of persons with visual
deficiencies.
The Ligerão line envisaged for the location will follow
the route Boqueirão-Civic Center. For the great part of
the course, the Ligeirão will run in exclusive lanes.
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preferential lanes, parallel to the main walkway. At
these places, it will have priority and can even pass the
Ligerinho Bus. Besides this, the Ligeirão will have fewer
stops - one every three kilometers, on the average.
“With these measures, travel time will be decreased.
All this will provide more agility and comfort to the
system, benefiting thousands of passengers who need
to take this course daily,” reinforces Luiz Filla, Manager
of the Transportation Department of URBS.
The new Cândido de Abreu Boulevard and the Ligerão
projects are calculated to cost 4.9 million reais, and
are part of the set of proposed projects and works
intended to improve mobility in Curitiba for the World
Cup in 2014.
Everything New Again

[Revitalization]

The New Center program is creating a series of
attractions to change the scenario and the use of
the center of the city. The objective is to enhance
tourism and the economy, benefiting inhabitants and
businessmen of the
oldest region of Curitiba.
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In the´60s, the Curitiba Master Plan oriented the
decentralization of the city by means of a tripod
formed by the road network, the public transport
system and land use. For decades, many public works
were extended along three
structural axes, in the directions north-south, east-west
and from the City Center to “Boqueirão”. The strategy
induced the expansion of Curitiba in the direction
of the suburbs, which, oriented by urban planning,
came to develop in a consistent and orderly manner.
Half a century later, the attention of the planners
concentrated on the center of the city. Lacking
incentives and investments, the region was frankly
found in degradation. In order to attack the problem,
IPPUC developed the New Center program.
The program was implemented along with the
Landmark Zero project, created to return the former
quality to Tiradentes and Generoso Marques Squares,
besides the revitalization of the Paço da Liberdade,
former headquarters of City Hall and the only building
under the protection of the Institute for Nacional
Historic and Artistic Heritage – Iphan – o Instituto do
Patarimônio Histórico e Artistico Nacional. The work,
which transformed the palace built in 1916 into a
cultural space, was financed by the Parana Federation
of Commerce, Fecomércio, in a well-succeeded
partnership with City Hall in Curitiba. And the positive
response of the community came rapidly: the place
received up to 2,700 visitors a day.
And it was in the region of the Paço da Liberdade that
the first stage of the New Center program was initiated.
The reforms occurred near Rua Riachuelo, one of
the most affected by the deterioration of buildings

the reform of the sidewalk, improvement of public
lighting, installation of security surveillance cameras,
landscaping, implementation of an underground
cables network for data and telephone, and tourist
signs for pedestrian, indicating the 28 attractions of
the area.
The same type of revitalization will take place on São
Francico, João Negrão, Conselheiro Laurindo, Saldanha
Marinho E Emiliano Perneta Streets, as well on Zacarias,
Carlos Gomes and 19 de Dezembro Squares. In
total, more than 900 stores in the region will benefit
with the improvements. “This actions together will
make a rearrangement in downtown area, ensuring
better conditions of urban accessibility and security”,
evaluates architect Mauro Magnaboso from IPPUC,
the person responsible for the program, which will be
extended until 2013 and might cost over 10 million
reais. Another important Measure will be the change in
the bus itinerary of the Tourist Line, which will include
Generoso Marques Square and Rua Riachuelo.
In a parallel line of action, the New Center program
intends to improve the quality of the dwellings to
attract more people to the region. “If a place has no
inhabitants, it loses life. The people stop circulating,
commerce and service languish, security diminishes
and everything deteriorates. It is this equation we have
to invert,” analyses Magnabosco.
To stimulate the reform of old buildings, the revitalization
of historic constructions, the improvement of the
facades, the construction of new habitation units and
the installation of new businesses in the region, City
Hall pretends to offer diverse fiscal advantages, among
discounts, progressive reduction and up to total
exemption of the following taxes: urban property tax
(IPTU), state business tax (ISS), transmission tax (ITBI),
besides the license fees for the execution of the works
and the inspections of the conclusion of the works.
Depending on the situation of the building and the
realized works, the exemption can be extended for
up ten years.
In this question, the urban planning in Curitiba
follows again, in an inverted way: if in past decades
the businessmen were encouraged to take their
enterprises to the suburbs, now, also, new housing
is desirable, but in the city center rather than in the
outlying areas, attending to an increasing demand,
including for high standard homes. Aware of the
evolution and the changes in the city, the planners are
working in search of the equilibrium and the harmony
of the urban space. “The center has to be rediscovered
by the population, not only for its assorted commerce,
but for the numerous cultural and recreative
options it offers. Besides all this, since everything is
very close, it turned into a great place for strolling
around. And leaving the car in the garage, whenever
possible, is an ever greater requirement for improving

The reinvented street
It would be of little help to invest in the improvement
of the physical structure of the streets in the center
of the city if the behavior of the businessmen of the
region also did not pass through a process of recycling.
With this in mind, the Parana Sebrae and the Parana
Federation of Commerce joined City Hall of Curitiba
to create the project “New Rua Riachuelo – The Street
of Recycling, Reinvention and Reenchantment.” By
means of consulting work, the shopkeepers receive
orientation to incrementally improve their businesses,
promoting changes in the display windows, training
employees, painting the shop; and how to do this with
visual communication projects and even codification
of the merchandise labels, among other actions.
The project is realized based on an ample survey made
in the region to identify the potential and the points
for improvement. With a strong tradition in sales
of clothes, furniture and objects for the home and
objects for the home and decoration, the commerce
of the Riachuelo is being stimulated to invest in the
in the concept of sustainability and in the recycling
of materials. This is reflected in the form of preparing
the shop to receive clients and even in the manner of
managing the business. One of the strategies to call
the attention of the consumer public to the changes
was the realization of events, on some Sundays,
with the closing of the street, mounting the display
windows on the sidewalks, sales promotions, musical
presentations and distribution of prices.
Of the around 75 commercial establishments of Rua
Riachuelo, more than two thirds have already adhered
to the program of changes. But it was the start of the
work of City Hall, which renewed the animation of the
businessmen. “We already have perceived that the
reform of the street is stimulating the shopkeepers to
advance in the process. They have faith, feel supported
and understand that it is the change of perception
of Rua Riachuelo by the community that will attract
the customers,” evalutates Walderes Bello, Sebrae
consultant in Parana. “I have been here in the Rua
Riachuelo for 15 years and this is the first time I see
this. This revitalization will be wonderful for our trade.
If the turnover became similar to Fifteenth Street, it
would be great,” says the animated shopkeeper Jeliel
Leite, owner of a shop of used furniture.
A walk through history
To take an electric tramway, the same as those which
circulated in Curitiba at the beginning of the 20th century,
and pass by some of the most important historical
places of the city, at a speed of at most 8 km per hour,
with time left over to admire the landscape… Seem like
a dream? Yet this is one of the projects of the IPPUC to
appreciate the most traditional region of the city within

undertaking in partnership with private initiative. The
investment is estimated at around 14 million reais.
The itinerary of the tramway will extend for another
3.4
km, with seven stops. The point of departure will be
Eufrasio Correia Square and the Municipal Palace Court,
whence it will proceed by Rio Branco street to the
Convention Center and the Sound and Image Museum.
From there the tram follows to the Rua Riachuelo,
passing by the Generoso Marques Square and the
Municipal Palace Court. The next stops will be at 19th
of December Square, and then at the Public Walkway,
which was the first park in Parana, inaugurated in 1886.
The itinerary continues to the Guaira Theater, where
the visitors can also admire the Santos Andrade Square
and the historical building of the Federal University
of Parana. Afterwards, the tramway passes through
a small stretch of Fifteenth Street, until arriving again
at the Rua Barao do Rio Branco, returning to Eufrasio
Correia Square in the opposite direction. The garage
of the tramway will be on the same Square, which, in
the past, sheltered the central station of the tramways
in Curitiba.
The tourist tramway will have a differentiated tariff
and will permit embarking and disembarking along
the itinerary. In principle, two tramways will travel on
this line, with departures every 60 minutes. The electric
vehicles will not compete with the regular system of
transportation. The line should function as an inductor
of growth on the axis formed by the Rua Rio Branco and
the Rua Riachuelo. In addition to rescuing history, the
tramway will function as an animator, incrementally
improving the recreational activities even more, as
well as commerce and tourism in the center of the city,”
says the architect Mauro Magnabosco, responsible for
the project.
NEW EQUIPMENT
POPULAR RESTAURANT
Standard of Excellence
The new popular restaurants in Curitiba were designed
to receive a daily public of one thousand persons each.
With a modern design and functional characteristics,
they comply with rigorous technical norms and further
offer of space for classes on nutrition.
The success of the popular restaurant installed in the
center of Curitiba has been enormous. From Monday
through Friday, the restaurant serves exactly two
thousand meals – the maximum programmed capacity
– at lunchtime. There is no other place in town where
one can have a complete meal, with dessert, paying
only one real and without the necessity of making
any type of registry. Because of the great demand,
two new popular restaurants are programmed for the
neighborhoods Sítio Cercado and Fazendinha.
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From the example of what was already seen in the
restaurant installed at the Rua da Cidadania da Matriz,
the target public is fully heterogeneous, formed by
workers of the region, peddlers, elderly people or
retired ones, students and homeless individuals.
People adore coming to the popular restaurant
because of the quality of the food and the service.
The humbler persons or the homeless usually tell
us that here they feel respected, because they are
treated the same way as other customers,” relates
Monica Jambersi Taques, emotionally. Monica is the
nutritionist responsible for the program, from the
Municipal Secretariat of Supplies.
The social function performed by the popular restaurant
begins with the quality of the meals it offers – made
with ingredients of the best quality, with variety and
the valuing of nutritional equilibrium. At the same
time that it serves inexpensive and nourishing food,
the popular restaurant also helps improving the eating
habits of its customers. “The people learn to eat fruits,
salads and vegetables. They also come to try new
spices and get used to the healthy preparation of the
food. All this has direct implications for the health
and quality of life of these people,” witnesses Monica
Taques.
The popular restaurant also represents an incremental
improvement in the social relations of their customers.
At 11 o’clock in the morning, when the ticket office
is opened, there are already people waiting in line.
“Normally they are groups of retirees who meet to have
lunch together. They are persons who met here and
established relations of friendship. Many of them tell
us that before, they did not even have a desire to have
lunch, because of the loneliness,” says Monica Taques.
Persons, who come to Curitiba for health treatments
or to visit relatives in a hospital close to the center, also
have lunch in the popular restaurant. “They are people
who would not have the financial means to eat in a
conventional restaurant,” attests the nutritionist.
Modern and Functional Project
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Contrary to the popular restaurant at Rua da Cidadania
da Matriz, which had to be adapted to an already
existing space, the new restaurants have an exclusive
project, observing in detail all technical requirements.
Functionality is the key word to define the new popular
restaurant. “We look at the three basic principles
of functionality, which are supplies, operation and
services or attention to the public, taking into account
the flow and interaction among these sectors,” explains
architect Fabiano Borba, of IPPUC.
The building is separated into two main bodies:
attendance area and production area. The attendance
area for the users will be built with industrialized
components, with pillars and roofing made of metal. The
“sandwich” type steel tile has a central channel,which

area of line formation – will be under covered space,
under a sort of a porch, which surrounds the building,
to provide comfort and protection to the users.
The sector for production of the meals will all be
made of concrete. There will be the reception area
for groceries and other foodstuffs, the larder, the
deposit, the areas designated for the preparation,
hygiene and cooking of the food. Together with the
production sector, with separate external access, are
the locker rooms and bathrooms of the employees of
the restaurant and the area for garbage disposal. There
is also the room designated for the administration and
the restaurant nutritionist. Prepared for attending
specific requirements of the production of food, the
restaurant has dimensions, material and finishing in
accordance with technical norms.
Environmental comfort is another characteristic of the
project, provided by the ample illumination – with
glass doors and windows – and by the high and crossed
ventilation of the refectory. Similarly, the area of the
kitchen has upper ventilation for the exit of fumes,
which turns the working climate of the cooks and
assistants more pleasant. For dealing with a standard
project, the new popular restaurant was planned to be
implanted on lots with minimum dimensions of 30 m
x 60 m, preferably on corner lots.
The new popular restaurant also foresees a space
dedicated to programs for nutritional education with
double access, by the external area and also through
the internal part of the refectory. This way, the
functioning becomes flexible, with activities which
can be realized independently of the operation of the
restaurant or interconnected with it, as the case may
be. The courses will be given every week. “We intend to
show people the best utilization of the ingredients and
different forms of preparing them. These are trainings,
which will be able to improve the quality of life and
the health for customers of the restaurant, and also for
their families, guarantees Monica Taques, conscious of
the transforming role that she and her team play in the

NEW EQUIPMENT
STANDARD DAY CARE CENTER 200
Protecting the Children
In the Municipal Centers for Pre-School Education,
thousands of Curitiban children receive complete
pedagogical and educational care, from the age of
3 months to 5 years of age. The planning of spaces
occupied by these really special clients of the city is
done by IPPUC.
The Municipal Centers for Pre-School Education (CMEI)
are part of a history which began more than 30 years
ago, when Curitiba set up the first public day care
centers, in 1977. From then to now, many things have
changed. The pedagogical processes have evolved and
the interested population has increased substantially.
Dedication and respect for the children, however,
has not changed. Among the services, which result
in excellent care, is the physical space, planned with
attention to the most minute details and in accordance
with rigorous technical norms. “The project is discussed
jointly by IPPUC and the Municipal Board of Education,
in a partnership, which only increases the quality of our
work,” proudly says Ida Regina de Mendonça, Director
of the Department of Early Childhood Education.
The new CMEIs were planned to help and care for 200
children, from 0 to 5 years of age. The classrooms are
projected to care for nursery, maternal 1 and 2, and
kindergarden 1 classes separately. For such a special
population group, there were created rooms with
solariums – areas where the kids can get the morning
sun, important for their health. All classrooms have
private bathrooms with sinks and toilets adapted
to the size of the children. The rooms have large
windows, with good ventilation and they have pace
to play and for learning activities. “The environmental
quality influences the production of the children,
and, therefore, the good planning of the space is
fundamental,” explains the architect Celia Bim, one of
the persons responsible for the for the project.
To guarantee the correct feeding of the babies, a
lactarium was created. This is a room positioned
between the two nurseries, where there is a helper who
prepares the baby bottles. The baby bottles are then
put in passages positioned on the lateral sides of the
room, where they will not be disturbed by contact with
or the circulation of people, which in turn increases
the degree of hygiene. The new CMEIs also have a
very special kind of space: a room where the mothers
can breastfeed their babies in peace and comfort.
“This room is not legally required. We included it in
the project because we think it is important for the
health and well being of the babies. It is also a way to
stimulate the breastfeeding by the mother,” explains
the architect Neuza Sugai.

Attention and care are extended to the adult public
who frequents the Municipal Centers for Pre-School
Education. The rooms are adequate for persons with
deficiencies, improving the conditions of access for
parents and teachers with locomotion difficulties. The
employees also have feminine and masculine locker
rooms and a room where they can study and prepare
for daily activities. “It is an important space because
many employees, after spending the day in the CMEIs,
also study at night,” relates Neuza Sugai.
Ergonomics is another relevant item in the project of
the CMEIs. The kitchen has a special table to receive the
meals – which arrive ready and packed in thermal boxes
– which are then organized on trays and distributed in
the cafeteria. In the areas for bathing and changing
the diapers, the locations are prepared in a manner
so that the professionals can attend to the children in
the most comfortable position. In these rooms there
are also glass windows, strategically positioned, to
permit the observation of the children playing in the
classrooms. “In a well-planned space, the professionals
work better, the children are more stimulated and the
learning is better,” praises Suely Fischer de Morais from
the Municipal Board of Education.
A toy is a something special
To equip a CMEI is a complex activity: there are
16 thousand organized items, from furniture and
appliances to books and blankets, and the around
1,600 toys, all of them within the norms of Inmetro,
so they do not represent any risk to the health of the
children. “Annually, our professionals visit the toy
fair in Sao Paulo where they look for innovations in
educational, pedagogical and ergonomical trends,”
explains Ida Regina Mendonça.
All day attendance is another benefit guaranteed to the
families, who have children in the CMEIs. The children
arrive early in the morning, have various meals, play,
receive pedagogical and educational attention and are
returned to the parents at the end of the day, changed
and bathed, ready to go to bed.
Multimodal: New Proposals for Curitiba and
the Metropolitan Region
The new Multimodal Master Plan is among the most
innovative proposals for large urban centers. To put it
in practice, it is necessary to deactivate the commuter
trains and to promote the integration of various
models of transportation.
The train tracks are in the middle of the road. They
jeopardize the transit, produce hit, run victims and
divide neighborhoods in the middle. The accidents
involving the heavy freight trains and vehicles repeat
themselves. Acts of vandalism, against the gates
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the noise of the train at daybreak. In order to reverse
this situation, there was created a plan which foresees
the removal of the train tracks which cut through
Curitiba, Pinhais and Almirante Tamandaré, which are
surrounding cities, detouring the track of the train
around instead of through the cities. The removal of the
trains will permit the integration of various modalities
of transportation. Baptized as the Multimodal Master
Plan, the project can transform an old problem into
a range of innovative solutions for the Metropolitan
Region.
Among the various alternatives studied to change
the train extensions, the most accepted is the one to
pursue the west of town, accompanying the contour
of the already existing highway, in the direction of
the south. “From an environmental standpoint, this is
the best solution,” points out the IPPUC architect Luiz
Hayakawa, responsible for the project. In fact, the
alternative has been praised by non-governmental
organizations and also by the Environmental Institute
of Paraná (IAP). The inactive railway extensions will be
transformed into recreation space, integrating various
municipalities through a large system of bicycle lanes,
in a kind of linear park.
The municipalities, which most feel the impact of the
train extension on the life of the city, fully support the
initiative.
“Almirante Tamandaré is being cut through at various
points by the trails of the railroad transportation, which
causes many accidents within the urban perimeter,”
says the Municipal Secretary of Public Works, Dilaor
Machado. In the city of Pinhais, the situation is
still more severe. “The railroad deteriorates the
urban space and divides the city in two. We cannot
invest, or make improvements and there is a lack of
integration between the communities because of
the division caused by the tracks of the railway line,”
complains David Lachowski, Secretary of Sustainable
Development of Pinhais.
The city of Pinhais came to realize a project to reduce
the negative impact of the train, but the costs of the
work would be very high, because it would require the
elevation of the tracks. “This is a solution, which has to
be made jointly, by various municipalities,” supports
secretary Lachowski. With the Multimodal, 50 km of
rails will be disabled, with 30 km within Curitiba, and
the other 20 km are divided between Pinhais and
Almirante Tamandaré. To make the detour around the
cities, new extensions will be implanted on the west
and east sides, in the direction of Piraquara.
Besides resolving the social problems created by the
railroad network within the urban perimeter of the
municipalities, the new Plan also intends to integrate
various transportation modals introducing dynamism
and mobility to the Metropolitan Region. One of
the proposals is to make a railway extension and a
passenger station in the region of the International

Serra do Mar, one of the most beautiful rides which
Paraná offers, and one which attracts thousands of
tourists each year.
Another multimodal possibility spotted was the
construction of a passenger terminal in the Paranaguá
Port, where ocean liners coming from other regions
could dock. The tourists could leave the cruise ships
and go up to Curitiba, using the tourist train or road
transportation. In São José dos Pinhais the group
would continue by plane to Foz do Iguaçu and, on the
way back, they would also visit the cities of São José
dos Pinhais and Curitiba. It is worth remembering that
of the 10 major tourist points of Brazil, Paraná has two
of them - Curitiba and Foz do Iguaçu.
The creation of new leisure areas in the region is
another benefit of the Multimodal Master Plan.
Nowadays, the railway tracks pass through important
areas of environmental preservation, beginning with
the Anibal Khury State Park, in Almirante Tamandaré.
Also, north of Curitiba are the headsprings of the
Atuba River. Various other attractions of the city are
located in areas close to the tracks of the train, such
as the São Lourenço Park, Barreirinha Park, Boa Vista
Wood, the Municipal Market, the Botanical Garden, the
Curitiba Zoo and the Iguaçu Regional Park. Connected
to a network of bicycle paths, they could benefit the
population of Curitiba and the municipalilties of the
Metropolitan Region.
he already existing parks involved in the project add
up to 779 hectares.
However, also accounting for the private areas, which
are in the registry of the Municipal Administration,
the massive green in the benefited region by the
Multimodal Master Plan will add up to more than two
thousand hectares. With the reforestation of the old
railroad bed, IPPUC believes that at least 1,390 tons of
CO will be neutralized.
From the stand point of sports activities, the multimodal
system also presents excellent options. “Thinking
of the preparation for the Olympics, and of other
sports competitions, we can propose the alternative
of integrated transportation between various sports
event centers - the Velodrome of Curitiba (on the
side of the Botanical Garden), Equestrian Arena, the
International Autodrome of Pinhais, the Kartodrome,
the Peladeiros Park and the Nautical Park,” enumerates
Hayakawa.
With the deactivation of the extensions of the train, the
buildings, which are part of the actual railroad system,
can have new destinations. “In the neighborhood
Cajuru, in Curitiba, the buildings of the workshops of
the old Railroad can be renewed and adapted to meet
the demands of the Technical School of the UFPR,”
exemplifies the architect, anticipating a new animation
of the neighborhood, in function of the presence of
the academic community. In the region of the Iguaçu
Regional Park, in Alto Boqueirão neighborhood, the

to five thousand housing units. These persons would
live in buildings in a region with a beautiful view of
the Iguaçu Regional Park,” anticipates the architect
Luiz Hayakawa.
The process of urban revitalization will also bring
repercussions for the nearby areas, creating a new
housing standard, due to the landscaping, the bicycle
lanes and the newly installed equipment. In the case of
Alto Boqueirão, for example, the changes will promote
the inclusion of urban areas, which were marginal
until then. The proposed improvements will be able
to repeat, in this region, what happened with the
surroundings of the Tingui and Tanguá Parks, which
became very valued locations for housing, which were
in high demand.
The housing interest also creates perspectives for
commerce and the service sector in the area, with
possibilities for employment and income.
The Multimodal Master Plan envisages new possibilities
for the integration of the public transport system in the
region. The City Hall of Curitiba studies the implantation
of a small vehicle, moved by electricity, which would
circulate on trails or tires, taking advantage of the old
railroad bed. “There are various examples of vehicles
of this type in Europe and the United States and also
in Japan. One of those models could be adapted to
our region for our necessities,” analyses Hayakawa. The
new line would have numerous benefits, to begin with
the possibility of connection with the Green Line, by
means of an integrated terminal in the region of the
Botanical Garden. Similarly, there will be the possibility
of integration with the busses, whose lines transit in
the east-west sense of the city.
The inhabitants of Almirante Tamandaré also will
be benefited. “There, in function of the claylike soil,
there is no possibility of having a subway or any other
heavier transportation system, which would induce an
undesirable population growth in the region. However,
using new technologies, we will be able to offer a means
of transportation of the best quality for the population,
which lives in the nor th of Curitiba,” guarantees
Hayakawa. This great circuit of trasportation, which
will benefit the working population during the week,
will be transformed into a great tourist attraction on
weekends, because it will transit in the areas of the
parks and sports installations.
To complete the advantages, the architect remembers
that the deactivation of the railway extensions will
already mean an immediate improvement for the road
system and the traffic of the cities involved. “Curitiba
and the Metropolitan Region could see a new leap of
quality in the next years with the implantation of the
Multimodal Master Plan. We already did this other
times and can do it again,” assures Hayakawa.

A Goal to Remember
The choice of Curitiba as one of the 12 host cities for
the Word Cup of 2014 was no surprise, as Curitiba
had proposal plans worthy of a championship final.
The team in charge of the project was coordinated by
IPPUC and rapidly won this competition both inside
and outside of Brazil.
Well before the soccer teams of the 32 countries
enter the field in the FIFA Soccer World Cup™ of
2014, the greatest sporting event of the world will
already have at least one big winner. This is Curitiba,
which not only conquered its place as host city of
this special competition, but earned international
respect and admiration for introducing a modern and
comprehensive project proposal. For the coordination
of the whole process, there is a dedicated group of
public servants, led by IPPUC. “When we entered the
contest, everything had already been thought out
previously. What we presented was just the result of
our planning,” boasts the engineer Zelinda do Rosario,
from the IPPUC Technical Assistance team for World
Cup affairs.
We sent 200 kg of documents to FIFA by mail. “I
never thought. I would post correspondence of this
magnitutude in my life, but I can guarantee that.
Each gram was worth it,” testifies Susana Costa, IPPUC
engineer, who remembers, as if it were today, the day
Curitiba entered the competition:
March 30, 2007. From that date on, more than 70
persons have worked hard to satisfy the FIFA demands
by the positing of the heavy load of correspondence.
At the headquarters set up at IPPUC, integration
was the key word. “This was also always the first
FIFA requirement,” points out Susana Costa. Of the
18 Brazilian cities which disputed the 12 openings,
Curitiba rapidly stood out for its capacity to respond
to the requirements. “At the speed they asked for
information, send only when you have got it all
organized. Many things we did not have here, but we
knew where and how to find them,” points out Lourival
Peyerl, coordinator of the IPPUC database, the area
which was fundamental in this process. Dominating
the expertise found in the information, the major job
was to systematize the data in the manner required by
the FIFA commission.
Having received all the infor mation, the FIFA
representatives called to set a preliminary evaluation
visit of the city. “They arrived on a sunny Sunday
afternoon, in the middle of the summer. We strolled
around several parts of the city, including parks and
other tourist centers. Enchantment with Curitiba was
evident. They liked everything they saw,” remarked
Susana Costa.
When this phase came to an end, there were new
requirements, which tested the organization and
negotiation abilities of the team.“If, for example, we
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remembers Susana. And so the hurdles were overcome
one after another. When the Joaquim Americo
Stadium was chosen, it was also decided that Alfonso
Botelho Square, in front of the stadium, would have
to be completely remodeled for the event, in order to
satisfy the FIFA requirements, and, at the same time,
guarantee that the changes represented a legacy for
the city.
IPPUC then formulated a project, which anticipated
the building of a structure with the capacity to host
FIFA’s commercial partners, as well as providing a food
court area for the fans with an admission ticket and
an area for volunteers. At this place of hospitality and
togetherness, the visitors will have access to tourist
information, along with logistic support for excursions.
“After the games, the new building on the Square will
be permanently at the disposition of the community,
for cultural and sports activities,” says IPPUC architect,
Fabiano Losso.
FIFA still presented various demands in relation to the
street network, public transportation, security, airport
services, gastronomy and tourist attractions. The city
responded with an harmonic set of well-structured
projects, winning still another phase. “We have
numerous works already programmed and, more than
getting Curitiba ready for the World Cup of 2014, e will
deliver an improved city to the Curitibans,” says Luiz
Carlos de Carvalho, responsible for the management
of the host city.
The following step was to understand how the cities
function in events of this size. Therefore, the City
Hall of Curitiba sent four members of the organizing
committee to accompany the Championship of
Confederations in South Africa, the next country to
host the World Cup. The technicians from Curitiba
were the only representatives of a Brazilian host city.
The experience was enriching. “Seeing the functioning
of the cities during the games, we could understand
all of the FIFA demands,” Fabiano Losso points out.
“The impact on the mobility of the city is tremendous,”
completes Susana.
The team from Curitiba also discovered that, dealing
with a World Cup, nothing should go wrong. Any
failure n the transmission by satellite, or in the supply
of electric energy, for example, would have a high
contractual cost, calculated by the second. The
contracts signed by the city and the stadium with
FIFA also have some restrictions, principally as to the
commercial questions, which have to have previous
approval. The city is responsible for giving support and
providing the minimal necessary structure to benefit
from the best the city can offer.
The transit authority needs to be free to attend
to medical emergencies in a few minutes and so
do the firemen. Finally, everything must work. By
2014, FIFA will maintain two annual inspections
of the city, to accompany the consruction. Not

Curitiba.
Subway — The first subway line of Curitiba,
denominated the Blue Line, may be partially implanted
before the World Cup of 2014. The whole project will
be executed along the first two transportation axes of
the city, north-south, in an extension of 22 km, from the
CIC South to the Santa Cecilia Terminal. The preliminary
studies, done in partnership by IPPUC and the Brazilian
Urban Train Company – CBTU (Companhia Brasileira
de Trens Urbanos) a company linked to the Ministry
of Cities, indicates that there will be 22 stations for
embarking and disembarking.
By March 2010, the studies and engineering projects
will be concluded and also the ELA-RIMA-Study of
Environmental Impact and Report of the Impact of
the Environment. This phase of the work is partially
financed by the CPTU. If the first stretch of the Blue
Line is functioning by the World Cup, it will start
from the CIC South and proceed to Eufrasio Correia
Square, for 13 km with 12 stations for the embarking
an disembarking of passengers, a well as the parking
patio for the trains and maintenance areas. When the
Blue Line begins to operate, the actual bus groove
will be transformed into a large space for recreation,
with squares, sidewalks, bicycle lanes, all illuminated
and with landscaping so that people will occupy this
space.
Arena da Baixada
The same place chosen by Joaquim Americo Guimares
to build the Baixadao do Agua Verde in 1912 was
chosen for the Arena da Baixada. Considered to be one
of the most modern stadiums in Brazil, it was approved
by FIFA to host the games of the 2014 World Cup in
Curitiba. “The stadium is 65% finished since its 1999
start. We will complete the construction according to
the FIFA standards,” clarifies Carlos Arcos, the architect
responsible for the ample reform, which will remodel
the Joaquim Americo.
The first technical demand is that the stadium
offer 41.777 seats. And all these people need to be
attended to with convenience and comfort. “It is a
unique event and these people need to feel at ease
and welcome,” explains Carlos Arcos. Therefore each
detail is important. The old pit, for example, will be
covered with flagstone to guarantee total security for
the public, which, in the case of need, can access the
lawn. Also for security reasons, there will be no glass or
screen between the field and the terraces. The entire
roof will be re-done. The new cover will be of steel
with details in glass, and eight meters larger than the
present cover. To do away with the blind spots and
guarantee the best visibility of the field, two towers
will be eliminated.
Above the terraces will be built the sectors VIP and VVIP
(classification above the VIP), besides a grandstand – a

sectors will also include restaurant services. Each of
the four sectors of the stadium will have exclusive
areas for entry, exit, snacking and dining, shopping
and circulation, which facilitates the logistics of
attendance, security and evacuation, if needed. The
area destined for the press will also be totally new. “In
a national competition, a stadium accommodates, at
most, 100 journalists. However, for the 2014 Cup, we
have to be prepared to attend to 1.100 professionals
of the press, all at once, with the whole necessary
infrastructure,” points out Carlos Arcos. The whole
work in progress will have to be realized according
to criteria of environmental sustainability, with
mechanisms of utilization of rainwater, use of solar
energy, improvement of thermal conditioning and
the lighting of the terraces, garbage management and
certificate of origin of the raw materials.
Economic sustainability is another requisite: the
stadium will be a multi-use space, ready to hold
cultural, recreative, educational and sports events. For
all these reasons, in 2014, when the ball starts rolling,
part of the spectacle will be the scenario itself, called
Joaquim Americo.
A New Perspective
Located in the extreme South of the Municipality,
the neighborhood of Umbará has a low population
density and shelters one of the last large natural green
areas of the city, surrounded by rivers and springs. In
order to preserve its environmental wealth and the
traditions of the community, IPPUC studies suggest a
new perspective for its occupation.
Different realities deserve specific approaches. This
is so with Umbará, when compared to the other
neighborhoods of Curitiba. In spite of being the
second largest neighborhood of the city, having
2, 247.40 hectares, it has only sixteen thousand
inhabitants, less than 1% of the population. Within
its limits, which occupy 5.20% of the territory of the
municipality, there are still large green areas. A good
part of them belong to private owners. In the domain
of Umbará are the Iguaçu River, with its excavations,
the Prensa Stream, the Moinho River and the Ponta
Grossa River. “It is a true paradise within the city and,
therefore, it has to be thought of in a new way,” says
the architect and planner Reginaldo Luiz Reinert, one
of the planning advisors of IPPUC.
The small population, together with large available
areas, indicates that the pressure on the remaining
green areas is only a question of time. (See box
on side x.) “There is a tendency toward increasing
population density in the southern direction of the
municipality and this can totally change Umbará,
if we do not guarantee it due legal protection,”
defends Reginaldo Luiz Reinert. Thus, the architect

neighborhood. Until 2004, the minimal area of a
property was five thousand square meters. From that
year on, the minimal area came to be three thousand
square meters. Of the total, each proprietor has the
right to clear one third of his area.“What we propose
is to change the relation of the constructed area to the
green area,” explains Reinert..
According to the architect, several formulae are being
studied, but in synthesis the new legislation may
offer an increase in the building rights in exchange
for the conservation of the green areas. However,
these building rights can be vertical, with buildings,
which may rise up to twelve floors in height. Those
who propose to reforest already cleared areas of
their property or that of their neighbors will also
receive construction credit. Thus, we can have the
maximum of green area preserved and possibly even
increased, transforming the area into an example of
environmental sustainability,” explains Reinert..
The project also foresees the creation of a large
park along the Ponta Grossa River, which should be
madepossible with the introduction of differentiated
occupation in the adjacent areas. With around thirteen
kilometers of extension, the park begins behind the
CEASA, which is a basic fruit, meat, fish and vegetable
distribution center, continues to the Lago Azul
Park and continues until it meets the Iguaçu River.
The surroundings of the other watercourses, with
their riparian vegetation also will be protected.
Additionally, the excavations, which suffered intensive
environmental damages over the course of decades,
also can be recuperated and protected, following
the same model proposed for the occupation of the
neighborhood.
The lots closer to the linear park, to the rivers and the
other protected green areas, will appreciate in value.
The idea is to create mechanisms, which permit private
initiative to develop high-level housing projects at the
limits of the preserved areas - under the guarantee
of compliance with the legal requirements to assure
that protection of the natural environment. Thus,
the real estate developers will provide the necessary
infrastructure for the region and, even more, will
form a sor t of protective barrier for the natural
surroundings.
“The best way to assure the protection of these areas
is to occupy them adequately, “repeats Reginaldo Luiz
Reinert..
The strategy prevents the formation of a periphery
without infrastructure, with areas vulnerable to
invasion, since it pushes the large range of investments
to the limits of the municipality. Thus, besides achieving
the lowering of the costs to the public, the municipality
also “embraces” the further off regions, aiming at
including the development of the periphery within the
city. In agreement with this line of thinking, the most
diverse standards of use of space will be contemplated
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disposal, now being observed and planned from a new
perspective. The important thing is to stimulate orderly
and conscientious occupation of the area because in
the place where nothing can be done, anything may
happen, what we want to avoid, “stresses Reinert..
Municipal Councilor João Derosso is one of the
major supporters of the project. Born and raised in
the neighboring district of Xaxim, Derosso knows
the surroundings well. “If we don’t give it very much
attention now, the occupation of Umbará can be the
worst possible, with irregular dwellings, destruction
of the riparian vegetation and pollution of the rivers
and streams“, alerts Derosso. To exemplify, he presents
two situations that could occur in the same area of
24,000 m, which is the size of a normal property in
the region. “Usually, an area of this size is inhabited
by, at most, 40 persons of the same family. However,
if there were to be a disorderly occupation, the same
place could house hundreds of inhabitants living under
inadequate conditions. Imagine only the impact of this
on the region and the quantity of public services that
the administration would have to provide,” reflects the
Councilman.
To the contrary of what happened along the structural
axes of Curitiba, the main road of Umbará, which
should get the public transportation, will not have
large buildings along it. The idea is to maintain and
value the characteristics of the neighborhood, with
its houses, commerce and traditional services. The
buildings that have a relation to the history of the
neighborhood can be revitalized and reoccupied for
communitarian use. Because of solutions like this,
the project of the New Umbará won another great
defender. It is Lubomir Ficinski, architect and urban
planner of the first generation of IPPUC. “This is the
best project we have had in many years. The relation of
the constructed area with the green area, the various
types of proposed occupation, the preservation of the
historical axis of the neighborhood, the conservation
of the green, the appreciation of the Iguaçu River,
all this is very intelligent. This is a new concept, very
audacious, only comparable to what Curitiba lived at
the beginning of the Master Plan, in the ‘1960s, reflects
Ficinski.
The Dilemma of the Occupation
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The region of Curitiba has various restrictions of a
technical nature to its population expansion. In the
North of the city, the presence of the subterranean
aquifer and the fragile calcareous soil are impeditive
to high density occupation. Equally, in the East of
Curitiba, the presence of sources of water supply
formed by the basins of the Piraquara and Irai rivers
also limits the population advance. In the West the
existence of the Environmental Preservation area of the
Passauna River, whence is withdrawn water to supply

Curitiba occurs in the South - and this includes Umbará
with its green areas and small population. Until
recently, the only access to the neighborhood was
the BR116 - a Federal Highway - until getting to Nicola
Pellanda Street. Today the old road was transformed
into the Green Line - a new urban developing area - and
the connection with Nicola Pellanda Street became
a growth inducer in the region. Other possibilities
show that growth is arriving in the neighborhoods,
such as the anticipation of the passage of the subway
in the proximities, since the foreseen stretch includes
the Green Line, and the existence of the Linhão do
Emprego with the Circular South Express Bus.
In the Metropolitan Region, the scenario is amplified
exponentially with the presence of the President
Getúlio Vargas Refinery (REPAR) in Araucária, a
neighboring municipality and the industries linked to
the automotive sector in São José dos Pinhais, another
neighboring municipality; scenarios which generate
qualified employment and consequently the necessity
of housing and services. “This panorama makes the task
of ordering the occupation of Umbará urgent, under
the penalty of leaving the painful task for the municipal
administration of regularizing future invasions,” alerts
architect Reginaldo Luiz Reinert.
The structure of a street network, which guarantees the
permeability and control, is a necessity of the region,
in the evaluation of the architect. The occupation
should not occur in a linear fashion, but should be
pulverized in centers of increased density, like a set
of villages, which should have as a dominant element
the natural landscape. In this sense, IPPUC studies
indicate the necessity to reformulate the legislation
in order to assure the neighborhood a differentiated
occupation, which does not deteriorate its green areas
and its traditional population.
Improving the Neighborhood of Santa
Felicidade
As with the neighborhood of Umbará, Santa Felicidade
also has green areas, which could be protected with
more efficacy if the legislation for the region were
modified. The IPPUC proposal is to recuperate the
tourist and gastronomic center of Santa Felicidade,
creating new spaces and presenting new possibilities
for social interaction. At the core of the project is the
increase of intervention in the neighborhood, arriving
at the valley of the Uvu and Cascatinha rivers. “This way,
we will be able to protect the natural environment and
prevent irregular occupations,” explains architect and
urban planner Débora Ciociola.
The project, developed together by the architects and
urban planners Rosane Amelia Santos Popp, Débora
Ciociola and Reinaldo Luiz Reinert, was baptized
“Passeggiata” - an Italian expression, which means
interaction of the pedestrian with the public space

a walk through the streets, squares and other familiar
areas of the city. One of the proposals is to build
linear
parks along the Uvu and Cascatinha rivers, with the
installation of bicycle lanes, urban furniture and
public facilities. Thus, by means of the creation of
controlled ways of circulation, the areas can be better
protected and irregular occupation will be avoided.
“The objective is to provoke a denser occupation in
some areas which now have less dense occupation,
“explains the architect and urban planner Rosane
Amelia Popp.
The revitalized areas will also be contemplated with
the installation of Bibliodecks, a mix of library with
reading areas, installed on the exclusive pedestrian
bridges over the rivers of the neighborhood. “They are
beautiful places, with lots of green, which are inviting
for reading or, simply, contemplation. The spaces can
also be used for the presentation of theater, dancing
and music. The important thing is to create new areas
for leisure and the protection of the surroundings of
the rivers at the same time,” says architect and urban
planner Débora Ciociola.
The project is completed with the implementation
of a binary system - two parallel streets, running
in opposite senses - at a stretch of Manoel Ribas
Avenue and Via Veneto. So, the drivers will access
the Via Veneto arriving from the center of town, and
will be induced to return by Manoel Ribas Avenue.
At these locations, the sidewalks will be enlarged;
there will be improvement of the public lighting,
creation of parking areas, installation of benches
and other similar outdoor urban furniture, along
with landscaping and signaling. The area in front
of the São José church will count on a square with
differentiated paving. At this location the transit of
vehicles will be one-way in the sense neighborhoodcenter and the cars will have controlled circulation,
with the car lane on the same level of the sidewalks.
The idea is to attract to the region a differentiated
commerce, with small coffee shops and restaurants.
“The changes will stimulate the intercourse between the
inhabitants of the neighborhood, besides creating new
sectors of animation and tourist interest, propitiating
an incremental increase in local commerce,” points out
architect Rosane Amelia Santos Popp.
Neighborhoods
Around 90% of Brazilian cities do not have local
laws regarding their neighborhoods. Curitiba has
had special legislation for decades. With this legal
support, IPPUC works on the rescue of the history of
its neighborhoods, to substantiate urban planning
actions.

is made of history, culture and traditions, and is both
precious and intangible.
It is composed of the elements of the genesis of the
neighborhoods of the city, and helps to form the great
mosaic of Curitiba. And it is towards the rescue of
this intangible treasure that the modern prospectors
of IPPUC work. “Our intention is to respond to the
demands of the community, which always asks us
for information on this matter, and rescue historic
documentation, which can be a basis for actions and
projects developed in the city,” explains the geographer
Maria Conceição Lass, responsible for the research.
Leaning over the data obtained from the Public State
Archive, from the Public Library, from the Casa da
Memória, and from the IPPUC’s own.
Collection, Conceição was unveiling the formation of
the neighborhoods at a time when they did not even
have this name. In the beginning, Curitiba only had a
timid central nucleus, surrounded by dispersed rural
properties. “Centuries ago, the persons worked on
their ranches, outside of the village, and came to the
center on weekends to go to church, do shopping in
the small commerce zone and to interact with other
families. The administrative and legislative tasks
belonged to the Municipal Chamber. At that time,
there were rudimentary roads between the ranches,
and alleyways which converged upon the center,
but the street network was restricted to the central
nucleus,” Conceição tells us.
With the beginning of cattle raising, in the 18th century,
the village began to develop because it was on the
route of the cowboys who conducted mules, herds of
cattle and merchandise from Viamão, in Rio Grande do
Sul, to the city of Sorocaba in São Paulo. The economic
growth led to an expansion of the occupied territories
and people started to give names to the places, such
as the locality known as “Ganchinho”.“The historical
records indicate a place where the drovers used to
stop to rest and hung up a sort of a hook to extend
the leather saddles and harnesses. The local people
then started to refer to the place as ‘Ganchinho’,” relates
Conceição.
Another place, characterized by very fertile land,
which had been spontaneously occupied, was
transformed into a very problematic place when it
rained a lot. The mud, which was formed by the soaked
soil, jeopardized the locomotion of the people and
muddied everything.
In the simple language of the caboclos, the place
turned into “um barrel”, a muddy clay pit, and later, in
the language of the immigrants, there appeared the
term “um barrá”, a muddy place. From there to become
known as Umbará did not take much time. The large
families, which acquired importance in the region,
borrowed their family names to denominate locations.
This was the case with Campo de Santana and Vila
Hauer. Soon the name given to a ranch, located in
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“quarteirão”, a quarter of a block. Together, there were
27 large quarter blocks that formed the city, many
with names which have remained until today, such as
Pilarzinho, Nossa Senhora das Mercês, Santa Quitéria,
Tatuquara, Butiatuvinha and Campo Comprido. In the
second half of the 19th century, when the international
pressure for the end of black African slavery increased,
Brazil had to occupy its territory, produce food and
find labor force to replace the slaves. It was in this
context that the President of the Province, Lamenha
Lins, stimulated the coming of immigrants to the
region. They settled in colonies on the outskirts of the
city, on lots of 25 to 30 hectares. “The coming of the
immigrants was a definitive turning point for Curitiba,
only comparable to the beginning of urban planning
in the 20th century. There was a change in the nature
of property ownership and a greater preoccupation
in officializing the demarcation of the land,” points
out Conceição. Aside the reconfiguration of the urban
space, the presence of the immigrants brought new
habits and customs to the Curitiban community, which
had lived practically isolated on the Highland Plain
of Paraná. The appreciation of the available land was
another cultural change and the properties were very
expensive there.
At the same time when the city evolved in terms
of administrative organization, internal migrations
were redesigning the population of the residential
areas. It was only in the 40s, with the elaboration of
the Agache Plan, the pioneer urban plan of the city,
which defined a street network and its urban functions,
with areas for housing, services and industry that
the concept of the current “neighborhood” applied,
for the first time in Cuitiba. Decree-law 175/1947
formalized the 38 existing neighborhoods in the city.
Two decades afterwards, decree 1221/1968 presented
a map with the division of the city into new sectors
with new features, whose composition was in the
form of neighborhoods. Yet it was only with decree
774/1975 that the city defined the quantity and
division of the neighborhoods in place until today.
There are 75 neighborhoods whose boundaries are
dry borders and delineations of rivers and other
geographical characteristics, not considering the areas
historically associated with each other. “The history
of the occupation of the city defined the origin of the
neighborhoods and the physical space that we know
today,” affirms Conceição.
From then to the present day, there was only one
neighborhood which changed its name in the 90s.
Capanema came to be called Jardim Botânico, which
means Botanical Garden, as a result of the park, which
became one of the most important tourist locations
of Curitiba and also became an symbol of the city.
“Yet, even today, many people say they live in Vila
Capanema, proving the importance of the process of
the identification of the citizen with the place where he

of the neighborhoods in the life of the inhabitants.
“In this enormous city what do I represent?” “I live in
Curitiba,n this neighborhood and on this street.” “This
is fundamental. People want to identify themselves
with their neighborhoods, have the histories of their
lives linked to their neighborhoods, not being just a
zip code. This is what we want to rescue,” completes
Peyerl, calling attention to the fact that the new survey
concerning the neighborhoods is already available for
consultation on the IPPUC site, in the database called
Curitiba em Dados.
The database used by the Municipality of Curitiba,
by the Paraná State Government and by the Federal
Government is set up in accordance with the division
of the neighborhoods defined in 1975. This permits
the city to have historical series in different sectors,
which guarantees solid information for urban planning
actions. Changes in the limits of neighborhoods
would have elevated costs, would require the labor
of around 50 technicians, over at least three years to
alter just the physical base of the city administration.
There would also be an impact on other areas. Here
are some of them:
·Property Registration
·Systems, which use the address and the zip code in their database,
such as the Mail system
·The Georeferentiated Base of IPPUC, used for the definition of
the location of public facilities, for example
·The Technical Record of the Municipal Secretariat for Urbanism
· Research and Census of the IBGE
· Street name Signs
· Garbage Collection
· COPEL - Electricity Company of Paraná State
· SANEPAR - Basic Sanitation Company of Paraná State
· Phone Books
· Civilian Police
· Military Police
· Real Estate sectors
· Geographical Guides to the city.

Suburbs of Curitiba – THE OFFICIAL EVOLUTION
OF THE SPACE IN QUESTION
By : Maria da Conceição Lass — SIN — Data Bank

INITIAL SETTLEMENT
At the time of the initial occupation of Curitiba, the
determination of place was defined on the basis of
reference points close to the local settlement, which
was concentrated in a central village surrounded by
scattered nuclei. As a reference point for the locality,
an aspect of the local geography was adopted, such as
the property of a prominent resident who contributed
to the development of the region, a representative
building in religious and economic aspects or a social
function, and other factors of relevant importance
for the existing residents. After the officialization of
the township of Curitiba, in 1693, the officials of the
Assembly enacted the Instrument of Measurement and
Demarcation of the Rocio da Vila Area, which would be
the political and social center of theplateau region. The

this small central settlement would grow Curitiba.
In the 18th century, Curitiba was characterized as a
legally constituted township in the plateau region.
In 1768 the Captaincy of Sao Paulo created two
ordinance companies of the town of Curitiba, which
constituted an important advance for the organization
of the region. According to R.Wachowicz, at that
time important measures were taken to realize the
survey of the population of the villages pertaining
to the Captaincy. These surveys had the function of
recognizing the live force of the population for the
fixation of tax collection and, mainly with a military
objective, for the defense of the Portuguese Territory,
always threatened by the Spanish. The ordinance
companies were formed by locations over which
the Town Council had administrative and legislative
powers and were distributed as follows: The First
Company (Villa, Rocio, Bacaxery, Palmital, Arreal
Queimado, Borda do Campo, Bariguy, Votuquara) and
the Second Company (Campo Largo, Rio Verde, Itambé,
Santa Cruz, Tinguquera, Botiatuba, Descoberto da
Conceição, Passa Una, Fazendas).
THE FORMATION OF COLONIES AND THE FEATURE OF
NEW SPACE
n the course of the 19th century, with the arrival of the
European Immigrants, great transformations occurred
in the social, economic and urban structure of Curitiba.
These changes determined a new characteristic in
the ownership and land occupation regime, giving a
lasting impulse to the design and conception of the
future suburbs of Curitiba.
With economic development, Curitiba gained
political force and, in 1842, the small town was
was elevated to the conditions of a city. In the
administrative context, Curitiba was divided into 27
blocks, which constituted an important measure of
spatial regulation of the city for many years, serving
as a legal parameter for the effect of legal registration
at the time. In 1854, the newspaper, “The Nineteenth
of December” reported: “The city of Curitiba has 27
Blocks: the main city block, the Ahu, ilarzinho, Nossa
Senhora de Mercês, Quiteria, Tatuquara, Campo
Comprido, Botiatuvinha, Campo Magro, Atuba
Palmitar, Cachoeira, Veados, Ribeirão da Onça, Capivary,
Boixininga, Borda do Campo, Campina Grande, Arraial,
Ser ro-Lindo, Mar melleiro, Botiatuva, Pacutuva,
Tranqueira, Conceição, Ouro-Fino, Assunguy de Cima.
The population contingent arriving during the period
of colonization determined a new demographic
feature for Curitiba, introducing new habits in the
city, changing its urban and suburban physiognomy.
The land was distributed for agriculture in lots of 25
to 30 hectares, grouped around the city, directed
towards providing its supplies. The various settlements
originated in this period were described as colonies,
suburbs, villages, ranches, farms, country homes,

THE ADMINISTR AVICE AND TERRITORIAL
STRUCTURING
In the 20th century the legal base was concretized
which gave a definitive direction to the establishment
of the configurations of the actual suburbs. The
administrative advancements and urban planning
shaped the new physiognomy of the city, which
emerged with the demographic contingent and the
socio-economic order of the time.
During the first decades of the century it was possible to
distinguish the well defined urban grid, having around
it, on all sides, scattered denominated occupation,
which would later remain in the composition of the
future neighborhoods with names such as Santa
Felicidade Colony, Pilarzinho Colony, Abranches
Colony, Santa Candida Colony, Riviera Colony, Colonia
Santo Inacio Colony, Orleans Colony, August Colony,
Campos de Uberaba, Campos do Portão, Campos de
Santa Quiteria, Campo Comprido, Campos do Capão
Raso. (Map 1)
The urban area and the defined sections were
frequently redefined, according to the expansion of
the urban network for the adaptation of the entry to
the functions of the city and to the conveniences of
the general order, indicating the evolution of the urban
limits in a new composition of the city.
In 1943, the Agache Plan, an Urbanization Master Plan,
touched upon for the first time the urban questions
of Curitiba globally and guided the planning of the
city until the ‘50s. Among the several functional
centers, the Plan defined the Administrative Center
as a Civic Center, which later was a consolidated as a
neighorhood of Curitiba. All the conquered advances
provided conditions for measures related to the
formalization of neighborhoods in and near Curitiba,
with the adoption of terminology already incorporated
as much into popular life, as in administrative
procedures and in documentary records.
Decree-law 175 of 1947 approves the terminology
and delimitations of the neighborhoods in Curitiba.
The 38 neighborhoods are officially defined as:
Centro,Rosário, Passeio, University, Liberty, Holy Jesus,
Osório, Saldanha, São Francisco Belém, Glória, General
Carneiro, Juveve, Cabral, Ahu de Baixo, Ahu de Cima,
Bacacheri, Marumbi, Cajuru, Alto Cajuru, Capanema,
Prado, Guabirotuba, Nossa Senhora da Luz, Iguaçu,
Agua Verde, Vila Guairá, Portão, Vila Izabel, Santa
Quiteria, Batel, Seminary, Barigui, Campina do Siqueira,
President Taunay, Bigorrilho, Mercês and Pilarzinho.
In 1949 the neighbor hood of Santa Terezinha
was created through Law 155/1949. In 1952 the
neighborhoods of Cristo Rei (Law 590/1952) and São
João (Law 590/1952) were created, incorporated into
the already official neighborhoods in Curitiba. In the
course of the 50s, the municipal administration was
confronted with the necessity of a revision of the Agache
Plan due to the evidence of expansion beyond the last
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needed to be included through an administrative
plan.
New forms of ownership emerged, with dismemberment
and division of land, the names of old colonies, ranches
and large areas were mixed with names of villages,
residential centers and projects, results of real estate
developments which were intensified in the city.
Examples of this process are the Fazenda Boqueirão,
with areas of Bouqeirão, Xaxim and Vila Hauer, followed
by Alto Boqueirão, the Fazenda Pinheirinho and the
region of Copão Raso. At the beginning of the ‘6os
the names and neighborhoods officialized in 1947
became accustomed to the new composition, which
was in formation (Map 2). The Preliminary Urbanism
Plan for Curitiba, in 1965, contained in essence the
elements with which to deal with the necessities of
the city, which required new expansion limits with
a resulting demand for a revision of neighborhoods.
Thus, in 1966, the Master Plan of Curitiba, in its
basic guidelines, defined the map of sectors of the
municipality, which was approved by decree 175/47,
adapting them to new occupations. In 1974, the
implantation of the Industrial City of Curitiba, in the
Western part of the city, justified the definition of this
terminology for one of the neighborhoods, changing
the delimitations so far practiced in that region. The
advances made by the former legislation and the urban
planning provided the bases for the most complete
formulation of the neighborhoods of Curitiba and
maintains a standardization of reference sustained
for the spatial treatment of the city. The descriptive
list, integral part of the decree 774/75 is made up of
the following neighborhoods: Centro (l), São Francisco
(2), Centro Cívico (3), Alto da Glória (4), Alto da Rua XV
(5), Cristo Rei (6), Capanema (7), Reboucas (8), Agua
Verde (9), Batel (10), Bigorrilho (11), Mercês (12), Bom
Retiro (13), Ahu (14), Juveve (15), Cabral (16), Hugo
Lange (17), Jardim Social (18), Taruma (19), Capão
da Imbuia (20), Cajuru (21), Jardim das Americas
(22), Guabirotuba (23), Prado Velho (24), Parolin (25),
Guaira (26), Portão (27), Vila Izabel (28), Seminario (29),
Campina do Siqueira (30), Vista Alegre (31), Pilarzinho
(32), São Lourenço (33), Boa Vista (34), Bacacheri (35),
Bairro Alto (36), Uberaba (37), Hauer (38), Fanny (39),
Lindóia (40), Novo Mundo (41), Fazendinha (42), Santa
Quiteria (43) Campo Comprido (44), Mossungue (45)
Santo Inácio (46), Cascatinha (47), São João (48), Taboão
(49), Abranches (50), Cachoeira (51), Barreirinha (52),
Santa Cândida (53), Tingui (54) Atuba (55), Boqueirão
(56), Xaxim (57), Capão Raso (58), Orleans (59) São Braz
(60), Butiatuvinha (61), Lamenha Pequena (62), Santa
Felicidade (63), Alto Boqueirão (64), Sitio Cercado (65),
Pinheirinho (66), São Miguel (67), Augusta (68), Riviera
(69), Caximba (70), Campo de Santana (71), Ganchinho
(72), Umbara (73), Tatuquara (74), Cidade Industrial de
Curitiba (75) represented on Map 3. Afterwards the

Restoration of the Franco Giglio Panel
The restoration of the Franco Giglio panel, installed
at the entry of the São Francisco de Paula Municipal
Cemetery, required five years and involved technical
studies, research, the gathering of historic documents
and rescue of the panel itself. This careful process
shows respect for the work of this great Italian artist,
which is now part of the history and heritage of
Curitiba.
It was a slow and silent process, measured only by the
quantity of glass tablets which fell off of the beautiful
mosaic created by the Italian artist, one after another,
caused by the passing of the years. Half a century
after the inauguration, the panel measuring 110m
was losing vital force. The lines of the artist were
becoming blurry and diluted. The volumetric base
became less prominent and the global visualization
no longer provoked an impact. “The panel was in great
risk, with more than 30% of the tablets lost. In order to
recuperate its original conception, it was necessary to
act with precision,” said the historian Christine Vianna
Baptista who, in that period, had assumed the Heritage
of the Municipality directorship.
The contract demanded a concentrated effort of
the multidisciplinary team composed by various
professionals from the municipal staff. The first action
occurred in 2005, with the hiring of a consulting firm
indicated by the National Institute of Historic and
Artistic Heritage to evaluate the condition of the work
and point out the route to restoration. To support the
process, there was realized a photogrammetric register
of the panels with the same technology used in the
mapping of the city. The images were orthorrectified,
in other words, were corrected to acquire the
characteristics of a map – with orthogonal projection
and uniform scale – eliminating the distor tions,
which occur in common photographs. Thus, each
centimeter of the mosaic was documented in colored
digital images. “In Brazil, restoration works supported
by orthophotos are very rare. Nonetheless, this was
fundamental for the restoration,” stresses the architect
Ana Lúcia Ciffoni, who works at Curitiba Institute for
Research and Urban Planning — IPPUC — in the
planning division.
Such an effort was not only justified by the artistic and
historic value of the panel, but also by the condition
in which it was found. Inaugurated in 1966, the panel
already had had a first restoration, in 1985, and an
intervention in 1995. On that occasion, during the
work of revitalizing the municipal cemetery, the arched
gateway was created, and the central part of the panel
was divided into three parts, replicated on bases of
fiberglass. Yet the two lateral panels, which contain
the poem Vida Eterna, by Fagundes Varela, were
transferred to the internal side walls, between the arcs

To finance the physical recuperation of the panel,
intitiated in 2008, resources from the Historic Heritage
Recuperation Program of the Municipal Fund for
Culture were used, in the amount of three hundred
thousand reais (R$300,000.00). “The greatest challenge
we had was to succeed in removing the fiberglass
base, into which the pieces were fixed, without
causing damage to the tablets, which measure 2cm
x 2cm,” explained the architect Roberto Martins from
Arquibrasil, the company which won the bid to do the
restoration.
Therefore, saws, sanders, scalpels and even
odontological instruments were used, besides
chemical baths for the cleaning of the tablets.
On the worksite, set up along the side of the portico of
the cemetery, a new mortar base was made to receive
the recuperated pieces. More than one third of the
original tablets were lost, and it was necessary to call
on the same industry from Sao Paulo that had supplied
the material to Franco Giglio more than 50 years ago.
“The manufacturer researched old lots, in order to
provide the pieces in the closest tonalities of the tablets
used by the artist. After remounting the figures, we
preferred to apply the old pieces to the nobler parts
of the design, completing the less highlighted parts
with the new tablets,” explained Roberto Martins who
maintained 10 persons working for one year and three
months on the restoration.
Measuring 20 meters in length by 4.33 meters in height,
the panel shows scenes of souls ascending to heaven,
guided by angels blowing trumpets. The lightness of
the design, associated with the delicay of the shades of
blue, green and white, composes a touching and subtle
recital. The symbolism of the images, which refer to the
rebirth fits like a glove on the trajectory of the panel
itself. Restored, it reencounters its poetic force and its
place as a monument of the city of Curitiba.
Profile of the Artist

Franco Giglio was born in 1937, in the city of Dolceaquaand
came to Brazil in 1956, installing himself in Rio de Janeiro.
Before becoming an artist, he was a journalist, secretary and
writer for the news magazine, Il Mondo Italiano.
He learned to work with mosaics in the atelier of Alfredo
Antonio Mucci and assisted the execution of works in various
Brazilian cities. Autodidact, Franco Giglio worked with
design, and made painting and murals, a specialty in which
he earned recognitions, working with mosaics, ceramics
and vitrified tiles.
In 1959, passing through Curitiba, he became enchanted
by the city where he would live for 15 years. He became
integrated into the artistic class and became a great friend
of Poty Lazzarotto, with whom he entered into a partnership
in some works. In 1975 he married Roseli Almeida and
returned to Italy, where he stayed until his death, in 1982.
In Curitiba, his murals are in the Legislative Assembly of
Parana, Opet College, Casa da Memória, the Public Market
(Mercado Municipal), the State Courthouse of Parana (Palácio
da Justiça do Estado do Paraná), Bom Jesus College, the

The IPPUC Symbol
The logo is certain, but its meaning is still open to
interpretation.
It was the graphic designer Alexander Wollner who
created the logo in 1965. Wollner was one of the
members of the team put together by the architect
and urban planner Jorge Wilheim to develop the
Preliminary Urban Plan for the city, in partnership with
Serete, an engineering firm from São Paulo. In the series
called Memory of Urban Curitiba, Memória da Curitiba
Urbana, volume 5, published in 1990, Wilheim affirms
that the symbol was created, in reality, to identify that
urban plan, but it ended up “catching on” and being
adopted by IPPUC.
Its authorship is a reason for pride, keeping in mind
that its creator became one of the most worshipped
graphic designers of Brazil. However, as to its meaning
there is no unanimity among those who know the
history of the Institute. The best-known thesis is the
one reported by Jorge Wilheim himself. He classified
the symbol as very ingenious, because it was, at the
same time, the stylization of an araucaria pine grove
and a road system. But, in the opinion of the architect
Antonio Taboada, the IPPUC symbol can have other
meanings.
Taboada began to be interested in the theme many
years ago, influenced by Cincinato Lui Cordeiro,
designer of the first generation of IPPUC. “I admire
him a lot, for the talent and the knowledge he had.
He made a sheaf of the designs with tips of feathers;
it seemed to be embroidery. That was it,”remembers
Taboada about the various interpretations evoked by
the symbol. “Cincinato said that the lines on the green
square suggested the image of a man with open arms,
like that famous representation by Leonardo da Vinci,”
he remarked. Intrigued, the architect resolved to
search for graphic elements that could be related to the
symbol created by Alexandre Wollner. He discovered
that the same figure that reminds one of a man with
open arms is also a letter of the Etruscan alphabet,
developed on the Italian peninsula at the end of the
8th century B.C.
The proportions among the lines and the geometric
forms of the logo also remind one of the Modulor
measuring system developed by the Franco-Swiss
architect Le Corbusier, between 1942 and 1948,
which is based on the golden ratio, in the sequence
of Fibonacci and the medium dimensions of humans.
The Modulor has been used by Le Corbusier to find the
harmony in his architectonic compositions. Curiously,
the year 1965 was marked by the birth of the IPPUC
symbol and the death of Le Corbusier. Finally, if the
design of the man with open arms were turned upside
down, it would be identical to the symbol of the
pacifist movement, transmitted by the counter culture
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universal code of marine communication. The inverted
“v” represents “nuclear” and the vertical trace means
“disarmament”. Overlapping, they form the symbol
of peace. The analysis of the disposition of the four
geometric figures, which together compose the IPPUC
symbol, also suggests a very special interpretation.
“The or thogonal angle is something that is not
found in nature except on the fractal scale. Thus,
in this symbol, the orthogonal is a sign of human
intervention,” analyses Taboada. Adding up the various
representations suggested by the logo, Antonio
Taboada found various levels of reading of the images,
as if they were layers perfectly superimposed, which
lead to the same idea. “The lines suggest, at the same
time, the road system, the live man and the symbol of
peace. Yet the orthogonal figures, harmonious among
themselves, refer to human interference in nature.
All this has a direct relation with urban planning,”
concludes the architect..
Tourism and IPPUC
Curitiba is recognized worldwide for its urban planning
and for the quality of life it provides its inhabitants.
Recently, the city began to see a new kind of tourist,
one who looks for specialized knowledge. Curitiba
Institute for Research and Urban Planning - IPPUC
responsible for the urban planning of the city, has
become a special attraction for them.
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The amazed expression is the same stamped on the
faces of the traditional tourists who come to Curitiba.
Part of the itinerary is also similar and includes the
parks, the bicycle lanes and other tourist attractions.
The great difference
is in the objective of the trip. These visitors look
for detailed information on the urban planning of
the city. Curitiba is the major Brazilian reference
in the sector, and it attracts students, researchers,
architects, urbanists, professors, mayors, high level
technicians, businessmen and politicians in general.
Almost two thousand people per year arrive at the
Curitiba Institute for Research and Urban Planning
(IPPUC) to learn everything about the dynamics
of the city. Half of these visitors are foreigners.
Their interests vary. Some seek information about
the management of the public transit system and
the integrated transit network. Others look for data
related to environmental questions. In those cases,
URBS - Municipal Company for Transit Operation and the Municipal Secretariat for the Environment
are also important sources of information. Data on
health, education, the street network, land use and
the development of the Master Plan are also often
asked for.
Regardless of the purpose of the visit, all visitors have a
question in common. According to Liana Vallicelli, “they

on the tip of the tongue. The secret of Curitiba is
combining creative, simple and viable solutions with
political will. “Solutions are the result of integrated
team and the work of the municipal bodies. IPPUC,
created in December 1965, has a multidisciplinary
technical team and plays a fundamental role in
thinking of the city in all its complexity and in an
integrated manner, flexible enough to adapt to
administration and political directives of government
plans, guaranteeing urban planning and the continuity
of the process,” affirms the architect.
Whenever possible, the IPPUC team seeks to learn
from the expertise of its visitors, inviting them to give
lectures. “It’s a two way street, everybody win with the
exchange of information”, Vallicelli emphasizes. One
of these lectures contributed to the improvement of
Curitiba’s new urban planning instruments, like the
transfer of building rights, known as “solo criado”.
Curitiba had developed this mechanism from the
experience once presented by the city of Chicago.
Experiences on renewing urban centers were shared
with the city of St. Etienne, in France, which has
industrial origin. From the city of Firminy, also French,
came the experience to host the valuable heritage of
the Franco - Swiss architect Le Corbusier. Transportation
system on tracks under study in the city of Sofia, were
showed by a professor from Bulgaria. A North American
university professor spoke about the new system of Bus
Rapid Transit (BRT) implanted in Istanbul, Turkey, based
upon the public transportation system of Curitiba. The
proposal of participative planning adopted in Italian
cities was presented by Padova. Recently, the physician
Raymond Neutra, son of the architect Richard Neutra,
reported the effort he made, together with universities,
to maintain the architectural heritage of his father.
Curitiba’s Inspiration
In 1993, IPPUC received technicians from Leon in
Mexico. The purpose of the visit was the creation of
an urban planning institution similar to Curitiba’s
experience. The main problem pointed by them was
the lack of continuity the urban projects suffered
because each new mayor changed the planning of the
city. The Municipal Institute of Leon – IMPLAN was born
one year afterwards. “In spite of having also visited
other cities, the Mexican technicians emphasized
that the model of Curitiba had helped the most. Liana
Vallicelli pointed out that a commemorative book
as well as an exhibition on the 15 years of IMPLAN
documented that fact.
The city of Leon, currently with 1.3 million inhabitants
often sends its technicians to IPPUC to exchange
information. The experience was such a success that
Mexican cities already implanted other 35 similar
institutes. Graciela Amaro, president of IMPLAN, was
questioned regarding the importance of the creation

Transportation System and 80 kilometers of bicycle
lanes”.
Centers of Knowledge created based on the
Lighthousesof Knowledge, and other achievements,
were inspired by the model of Curitiba.

For this reason, the external relations staff of the
Institute has attended more than 1500 persons per
year on technical visits. From Palestine to Argentina,
students, professors, consultants, politicians and
authorities at various levels are interested to know
about our experience and way of working.

Young Planners
Among the numerous groups who visit Curitiba
annually, one of them stands out for its regularity as
well as for the age of its members. For at least 10 years,
the American School of Rio de Janeiro has brought
student groups in the 8th grade of elementary school to
Curitiba. In 2009, they brought 65 students, or various
nationalities, aged 14 and 15. The program is part of
a project which has been in development for three
years, called Vila Sapiencia. In the first year, students in
the 6th grade are taken to Porto Seguro to get to know
the place of the discovery and the beginning of the
Brazilian history. The following year, in the 7th grade,
students travel to the historic cities of Minas Gerais to
study the colonial period and the process which led
to the Independence of the country.
When they get to the 8th grade, after having studied
the whole of Brazilian history, students complete
the “trilogy of the voyage” in Curitiba. “Here they
come to learn about a modern Brazil, on the right
track,” says the Portuguese Language teacher Vania
Delcourt. The students listen to lectures on urban
planning, interview specialists, make notes and take
part in guided tours to see the practice. They have
to compare what they saw in Curitiba to the reality of
Rio de Janeiro and other cities, days later, when they
are back at the American School. “This is, at the same
time, a transforming experience and a shock for them,”
relates Vania Delcourt.
Stimulated by acquired knowledge, a group of
students decided to put on practice the principles of
the Curitiban program called “Cambio Verde”, having
as target the workers at the American School. They
developed an awareness campaign in which the
workers at the school would separate the recyclable
garbage and exchange for nonperishable food
grown or raised by the students themselves. When
the campaign ended, all the material was sent to
enterprises specialized in recycling. “Our students
applied the principles of planning and learned that
simple solutions can bring about incredible results for
the community,” testifies Vera Delcourt..
From IPPUC to the world ...
... From the world to IPPUC

Arq. Liana Vallicelli

Arq. Priscila Tiboni

The consolidation of IPPUC as the institution
responsible for uban planning in Curitiba and for

In Brazil, with the beginning of the new municipal
administrations in various cities, the search for
information on the structuring of urban planning
agencies was great,seeking to examine not only
administrative e and functional efficiency, but also to
guarantee their permanence, in spite o f the political
changes, to which all are subject..
Often this interest results in an agreement of technical
cooperation. Over the course of the years, IPPUC has
contributed with its experience to cities like Santiago
de los Caballeros in the Dominican Republic, Manágua
in Nicaragua, Neiva in Columbia, São José in Costa Rica,
and São João dos Campos in Brazil, among others.
Technical missions leave Curitiba to train the technicians
in those places, aler ting them principally to the
importance of the integration of actions and policies.
Only in 2009, the Brazilian Agency for Cooperation,
of the Ministry for Foreign Relations-MRE, referred to
IPPUC two Dominican missions for attendance and the
development of a week of lectures and technical visits
for authorities of Palestine. These are opportunities to
share experiences, get acquainted with new realities
and discuss challenges, since many are common to
the majority of cities today. Also in 2009, IPPUC’s
first mission for the training of its technical staff was
installed. On the basis of a technical cooperation
agreement signed in 2005 with the city of Lyon, France,
four public servants participated in presentations
and meetings on mobililty, public illumination ad
recuperation of historical centers, made viable by the
support of the French Embassy in Brazil and City Hall
in Lyon.
Actions like this lead to new staff guidelines for the
external relations of the Institute, which for more
than 15 years has been hosting national and foreign
technical missions each week, and now has the
possibility to promote the study, in loco, of good
international practices, through the support of other
institutions. From IPPUC to the world, but also from
the world to IPPUC.
Another result of the recognition of Curitiba in
urban planning practices, public administration
and environment is that we host one of the ten
International Centers for the Formation of Local
Administrators, CIFAL. This is about a program
for decentralized cooperation of UNITAR, United
Nations Institutes for Training and Research, which
sine 2003 has already realized 17 workshops, mainly
directed towards training local authorities in subject
matters related to sustainable urban development

85

configuration of CIFAL centers was inspired in the
Applied Stage in Urban Management, realized at
IPPUC. Through CIFAL more than 1,200 local officials
have been trained to date, from Latin America, the
Caribbean Sea and from Portuguese speaking Africa.
The experience of IPPUC in training programs and
technical cooperation also resulted in a partnership
with JICA, the Japanese Agency for International
Cooperation, which, through an agreement, realized
four courses and has another one planned for 2010.
These courses havea duration of about one month and
use JICA resources and a local counterpart for training
technicians and public administrators from Latin
America and Portugueselanguage countries, in topics
related to urban management. Other partnerships in
this sense are being worked on, like the participation
of the City Hall of Curitiba in the program of EcoCities
of the World Bank. Ecologically sound cities are seen
as economically sound cities. The objective is to guide
developing countries, by means of practical examples,
in such a way so that they perceive that projects, which
consider the preservation of the environment, can be
economically viable and very attractive, when done
with creativity. Thus, Curitiba stands out as the only
city in an emerging country to become part of the
group of models proposed by the EcoCities program
on the side of Yokohama (Japan), Stockholm (Sweden),
Singapore, Auckland (New Zealand) and Brisbane
(Australia).
This way, IPPUC is increasing its projection on the
Brazilian territory and also internationally, promoting
the exchange of experiences, impacting directly the
search for solutions and resources for new projects
for the city.
IT’S EVERYBODY’S CITY
Linked to IPPUC, the Curitiba City‘s Board contributes
to the creation of public policies and resolution
of problems of the municipality. In this process of
participative democracy everyone wins: the city and
the community.
Almost 20 years have passed since the promulgation
of the Constitution of 1988 – which already anticipated
popular participation in the administration of the
municipalities – before the majority of Brazilian cities
started to form councils with the purpose of influencing
urban development. In Curitiba, this became a reality
from 2007 on. The City‘s Board of Curitiba (CONCITIBA),
however, followed a differentiated strategy, choosing
to link itself to the Institute of Research and Urban
Planning of Curitiba (IPPUC). “CONCITIBA and IPPUC
have the same president. The Institute lends assistance
to the City‘s Board, which in turn stays closer to the
86

Data gathered by the federal government reveal that,
less than a century ago, only 10% of the Brazilian
population lived in cities, against 82% today. The
impressive increase of persons living in urban centers
demonstrates how complex the administration of
municipalities has become – and only amplifies the
importance of participation of the community in the
process.” Large cities have big demands. We have to
establish priorities, in order to see what to resolve
first. The City‘s Board recommends what the public
administration has to do,” explains Helio Bampi, vicepresident of the Federation of Industries in the state of
Parana, and member of the City‘s Board. CONCITIBA is
comprised of thirty councilors who represent the most
diverse segments of the society: workers, academy,
non-gover nmental organizations, businessmen,
popular movements, the municipal legislature, and
the municipal executive power. One of them is
Luis de Mauro, of the Federation of Neighborhood
Associations of the State of Parana. “Participation
of the City`s Board in the management of the city
is fundamental, because it permits advancements,
especially in the areas of social interest,” underlines
Mauro. In fact, the collegiate body deals directly with
questions that affect the majority of the population,
through the activities of the three thematic chambers.
At the moment, the chambers deal with questions of
housing and sanitation, infrastructure and mobility, as
well as urban legislation and other projects.
The thematic chambers evaluate the existing demands
and public policies for the various sectors. Based
upon the analyses, they make proposals, which are
brought to the City‘s Board, who, thereafter, refer
the recommendations to the Mayor, representing
the municipal executive power.” “CONCITIBA is
fundamental for the well being of the community. In
spite of less than two years of activity, we have already
reached great syntony,” comments Helio Bampi. For the
community leader Timoteo Campos, from the Vila das
Torres, this is an enriching experience. “This is the first
time that Vila das Torres has a voice. Today we help the
administration of the municipality,” celebrates Timoteo
who represents a community formed by 6.800 people,
with a history of serious social problems.
The City‘s Board still brings another contribution
to the society: the formation of political agents
who learn to speak and negotiate. “In reality the
training becomes bilateral. In this par ticipative
exercise, a culture surges, formed by technical and
non-technical visions. Plurality earns space and the
government has to listen, understand and translate
the dialogue into benefits for the city,” Emanoele
Leal points out. Besides handling exclusive questions
related to Curitiba, the City‘s Board also works on
the preparation of themes, which will be taken to
the National Conference of the Cities, scheduled for
May 2010. Within the par tiacipative democratic

evaluated in State Conferences. The approved
proposals will be taken to the great debate on the
national policy for urban development – the National
Conference of the Cities.
Urban Space Review:
Two Years of the Curitiba City Council
By: Emanoele Leal

The Brazilian Federal Constitution of 1988 turned
the direct participation of organized society in the
decisions about the course of the country into a
national pact..
After more than a decade of debates, the City Charter
made it clear that democratic administration is also a
requisite for urban policy, or, said another way, that
Brazilian society in its various segments, has the right
to give an opinion about the administration of its
cities, participating in the formulation, execution and
follow-up of plans, programs and projects for urban
development..
This same legal framework established that collegiate
organs for urban policy on the national, state and
municipal levels and conferences on matters of urban
interest are instruments for the implementation of the
democratic management of Brazilian cities.
In 2004, the Master Plan for Curitiba was adjusted
in relation to the City Charter and the creation of
a collegiate organ for urban policies became a
possibility. With a structured legal framework, the
creation of councils became part of the agenda of the
principal forum for discussion of the municipal, state
and national urban policies, the city conferences.
Attending to the desires of society expressed at the
2nd Municipal Conference, the creation of the Curitiba
City Council was announced on the third occasion
of the event and became reality on December 18,
2007. The collegiate body formed by counselors
representing the public municipal government, the
executive and the legislative bodies, the productive
sector, the academic sectors, professionals and nongovernmental organizations and representatives of
popular movements, was installed in May 2008.
Over these two years, the CONCITIBA faced great
challenges. Among the most important, can be
pointed out the internal structuring, social control and
formulation of the Municipal Conference of the City of
Curitiba – 4th COMCURITIBA.
The law, which created the CONCITIBA determined
in general the structure of the council, concerning
its powers, composition, duration of the mandates of
the counselors, the presidency and the assistance of
the council by the Institute for Research and Urban
Planning of Curitiba – IPPUC, and it also established
the possibility of the installation of up to four thematic
chambers.
Yet, the law demanded still more details on the

approval of the internal by-laws, the structuring of an
executive secretariat and the creation of three thematic
chambers in the areas of housing and sanitation,
infrastructure and mobility, large projects and urban
legislation. These acts form a great legacy left by
the actual counselors to the future members of the
CONCITIBA and to the democratic management of the
city, because they permitted the council to become a
reality and turn into an active institution.
Besides the administrative structure, the CONCITIBA
also worked on urban and social matters. Questions
about the subway, the Green Line, the World Cup in
Curitiba, the City Hall environment and surroundings,
the program called My House My Life, and the housing
projects of the Accelerated Growth Program/PAC in
Curitiba were appreciated by the council.
Also, resolutions on matters of interest to the City,
with recommendations for the development of
the accessibility and commuting of the Integrated
Transport System, of the shared use of the subsoil
such as for subterranean cabling , and of housing in
Curitiba.
The resolutions with urban content were based on
reports and elaborated by the thematic chambers.
The work in these assistance centers includes the
collection of opinions of the counselors, of technicians,
of representatives of affected sectors and of
community leaders; workshops, meetings with the
interested parties and field visits, always with the
backing and facilitation of the IPPUC.
Starting in September 2009, the council faced a
great and new challenge: the coordination of the
4 th COMCURITIBA. The municipal conference is a
preparatory step for the state and later national
conferences, and is an oppor tunity for Brazilian
municipalities to contribute to the construction and
the control of the implementation of the national
urban development policy.
In order to organize the event, in which 347 delegates
and 77 observers participated, the Council nominated
a preparatory commission with 25 full members and
25 substitutes representing the public municipal
government, the executive and legislative bodies,
the popular movements, workers, businessmen,
professionals, academic and research entities and
non-government organizations.
Assisted by three commissions – executive, systems
and support – the preparatory commission elaborated
documents such as basic municipal texts, the internal
by-laws and the draf t of the regulation which
articulated the organization of the Conference. It also
realized an important effort in the propagation and
mobilization of the society for the 4th COMCURITIBA.
Two years after its creation, the CONCITIBA already has
many stories to tell, and also many challenges ahead.
At the beginning of 2010, it already has to conduct the
process of renovation of the council in a democratic,
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Finally, the counselors elected in 2010,
will be protagonists in the new Curitiban
government in preparation, and have
the mission to interact and act together
with the elected representatives of
the legislative and executive bodies in
order to improve the City for its citizens.
For more information, please visit the
website:
www.ippuc.org.br
THE CONFERENCE
The slogan of this 4th Conference of the
Cities is: The city for all with democratic
management, participation and social
control,” and the theme, “Advances and
Difficulties in the Implementation of the
National Policy for Urban Development,”
whose results of the municipal phase
realized on November 28 and 29 of 2009,
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For more information go to:
www.ippuc.org.br/4comcuritiba

Urban Space Review
Interview Ailton Brasiliense Pires
The national Association of Public Transportation, with
the support of Urbs (Urbanização de Curitiba S.A.), held
the 17th Brazilian Congress of Traffic and
Transportation in Curitiba. It is the main forum for
discussion of public policies regarding transportation
in Latin America. The Association is controlled by
Ailton Brasiliense, who has already presided the
National Traffic Council (Contran), headed the
National Department of Traffic (Denatan), presided
the Company of Traffic Engineering in Sao Paulo and
participated in the Forum of Secretaries of Traffic and
Transportation during revision of the Brazilian Transit
Code. After the Congress in Curitiba, the engineer, who
will head the ANTP until 2010, conceded an interview
to Urban Space Review. Here are some excerpts:
Urban Space: To what can be attributed the success of
this edition of the ANTP Congress in Curitiba?
Ailton: To two things. ANTP has existed for 32 years
and we have lived with all the national expertise in
the areas of public traffic and transportation, aside
from other urban issues. Regarging the location of
the congress, I think that the city of Curitiba portrays
the best assembly of these three aspects: urban issues,
public transportation and traffic.
Urban Space: Was a new topic approached in this
edition of the Congress in Curitiba?
Ailton: I believe that the main issue at the conference,
which involved Professor Carlos Eduardo Ceneviva,
Luzianne Lins, the mayor of Fortaleza and the regional
director of the ANTP in Rio de Janeiro, William Aquino,
was discussed when it was reemphasized that it is not
enough to only talk about cities. We also have to think
about their outskirts, being them urban agglomerations
or metropolitan regions. And also to think about the
macro-metropolis. What is a macro-metropolis? In the
case of Sao Paulo, it is a region between Campinas
on one side and the lowland of Santos on the other,
at a distance of approximately 150 km. In the EastWest direction, it would be from Sorocaba to Sao
Jose dos Campos, with a space of about 200 km. In
this area, called the Paulista Macro-metropolis, you
practically have 2/3 of the GDP - Gross Domestic
Product - of the state. These macro-metropolises
develop with very interesting interrelations, that is,
economic interconnections which today permits
them to progress more rapidly. Architect Ceneviva
and the mayor stated that today we can consider
the economic, administrative, financial and social
matters in the macro-metropolis, which is not only
possible in Sao Paulo. It is possible on the outskirts of

Salvador and Fortaleza.
Urban Space: During the Congress, Marcos Kassab,
from the Metro in Sao Paulo, made a provocative
remark during a presentation about the subway in
Curitiba, which is in a phase of development involving
studies and engineering projects, as well as studies
about environmental impacts. He affirmed that Sao
Paulo began to implant the subway too late. Do you
believe that there is a right time for each modal?
Ailton: The right time has everything to do with how
much you are going to spend. I will take the example
of Sao Paulo. From 1900 to 1950 Sao Paulo multiplied
its population by 10. It had more or less 250 thousand
people in 1900 and approximately 2.5 million in
1950, who lived in an area smaller than Curitiba
today. Curitiba has more or less about 430 km with
a population of 1.8 million. Sao Paulo had a larger
population in a smaller area than Curitiba today. How
did it multiply by 10, how did it occupy the space?
Along the axes of public transportation, there was a
network of hundreds of kilometers of train tracks and
tramway trails. Since the operator of the tramway was
the same company which produced electrical energy,
it supplied electrical energy to itself, it had maximum
interest in having the highest number of people per
kilometer. In other words, it had every interest for the
city to be small, small in the area but not in population.
Sao Paulo should have built the subway there in the
30s, 40s, and 50s and should have – I am not going to
say ‘imposed’ – but negotiated with the society about
where it could and where it could not grow. To plant or
build on top of a spring is a crime for the whole society.
To plant or build on a hill is another crime, for it is very
expensive to bring water, light, sewer, paving, school,
emergency attendance and a hospital there. The point
of the metro planning director, Marcos Kassab, is that
you can never, and we have thousands of examples
in Latin America, leave urban growth dissociated,
disorganized, unaccompanied by planning for public
transportation and the questions concerning traffic
and so forth. Will Sao Paulo fix it? If Sao Paulo really
gets to work in the right rhythm, after 60 years on the
wrong path it will take another 30 years to repare it.
Urban Space: Another matter, which emerged in a
recurring manner at the Congress, was the question of
accessibility. How do you analyze this topic? And what
about bicycles to replace other transport modalities?
Ailton: Let’s take the example of the subway to analyze
this matter. The subway was built during the 1960s. At
that time, citizens who would get there in a wheel chair,
for example, traveled by subway, but the company
provided employees who worked to give them access to
the station, the train, putting them inside and removing
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last 15 years, the projects have been altered. Today,
the subway seeks to provide ample accessibility
to any person who has whatever restriction of
locomotion. I doubt that today any project of medium
capacity upwards would be done without taking full
accessibility into account. Only this entails another
question: how does the person get to the station?
The problem is the sidewalks of the majority of our
cities. The problem is not a person with a deficiency
using public transportation; the problem is leaving
the house and getting there. Full accessibility is that
the cities have sidewalks, the corners have a zebra
crossing, and wherever possible, a traffic light for
pedestrians. We need to have drivers with a little more
culture of respect for those who are not inside the
car. Regarding bicycles, to imagine that we will have
a space exclusively for bicycles is very difficult. What is
needed is denizen coexistence for one. The denizen,
citizen or other person who is going by bicycle needs
to be respected as much as the person who goes
by motorcycle, or who goes by car, or who goes by
public transportation. This is a cultural point. The first
question is about social literacy (isto está na versão
em português?) and citizenship. We do not have due
respect for others who are not inside a car.
Urban Space: And you believe in this peaceful
coexistence?
Ailton: It exists, in fact, in hundreds of cities. We are
not talking about utopia. What is very difficult is that
it is necessary to have urban coexistence in a very
restricted space for bicycles, motorcycles, cars, buses
and trucks. But if culturally we understand that every
person deserves the same respect that we demand that
others give us, and this is elementary, you can see this
happening in some Brazilian cities and in other cities
in the world, too.
Urban Space: You have already been to Curitiba on
other occasions. What evaluation would you make of
the city in terms of its transportation? On the issue of
planning, did you observe anything special?
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Ailton: There are two things I found very important:
the first was continuity of projects. During the last
40 years, you had several administrators and teams,
but what has been done before, the preoccupation
of the successor is at least to maintain and, if possible,
improve a little. This is an aspect that does not only
characterize Curitiba, but I think that Curitiba is
the best example; although it is not the only one,
it is the best. Another very interesting thing is the
question of caring for the city. When you get out
of the center and start to wander around some
neighborhoods, you see that the city is maintained,
in other words, this care on the part of the public

became a part of the characteristics of the population.
And this is a fundamental point. If we depended only on
excellent technical teams and excellent administrators,
and yet the population does not “buy” the project,
does not practice, does not desire, does not fight for
it and does not get mad a people who do not perform,
things do not happen. So, I think that, in a certain way,
the care that the public administrators took with the
city during the implantation of the project has been
incorporated by the population, and this is, I think, one
of the very significant landmarks of Curitiba. In larger
cities, we see some of the attitude: what belongs to
all belongs to nobody, so no one cares. I do not feel
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