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1  INTRODUÇÃO 
 
 

O risco de sofrer um acidente de trânsito, presente no cotidiano dos 

moradores das cidades brasileiras, é um dos inúmeros riscos decorrentes da  

dinâmica urbana.  

Alguns destes riscos são resultantes das transformações da relação homem  

e natureza que acompanham os processos de urbanização e de desenvolvimento 

urbano, como o são as inundações e deslizamentos de encostas, enquanto outros 

emergem como subproduto do esforço empreendido para sobreviver na cidade ou 

ainda da produção e circulação de riquezas no tecido urbano, como os acidentes 

industriais e de trânsito. 

Analisando qualquer um desses exemplos de riscos percebe-se que suas 

causas e efeitos podem ser múltiplos, que afetam de formas e intensidades diversas 

a população e que quase sempre encerram um grau de complexidade característico 

dos fenômenos que ocorrem no cotidiano das cidades.   

Tais fenômenos dificilmente são integralmente compreendidos e explicados à 

luz de uma única das muitas disciplinas que estudam a cidade, devido à pluralidade 

de agentes, ações e reações que se justapõem no espaço urbano, gerando 

situações que requerem abordagens interdisciplinares.  

Conforme acentuou Mendonça1, “... a cidade se constitui numa verdadeira 

encruzilhada, onde se encontram diferentes realidades, dinâmicas, interesses e 

saberes .” Ela desafia os paradigmas da ciência positivista na medida em que  

explicita “ ... as contradições básicas do modo de produção moderno – ao impor, por 

exemplo, a coexistência de miséria e riqueza numa mesma dimensão espaço 

temporal.” 

O quadro atual de complexidade das cidades e das demais questões que 

envolvem a relação Sociedade- Natureza exige que os estudos urbanos recorram à 

abordagem interdisciplinar, desafio que vem sendo assumido pelo programa de 

Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento – MADE da Universidade Federal 

                                                 
1 MENDONÇA, F. A abordagem interdisciplinar da problemática ambien tal urbano-
metropolitana . In Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, n.3. p.79.95, jan/jun. 2001. Editora da 
UFPR. 
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do Paraná, desde a sua fundação. É sob esta perspectiva que o presente trabalho 

foi realizado, no âmbito da Linha de Pesquisa Urbanização, Cidade e Ambiente 

Urbano, Turma VII.2 

.Ao longo das oficinas do curso os integrantes da Linha de Pesquisa 

desenvolveram estudos sobre riscos e vulnerabilidades socioambientais no setor 

oeste do aglomerado urbano da Região Metropolitana de Curitiba, mesclando as 

competências da formação original de cada um no desenvolvimento de vários 

trabalhos coletivos. Utilizando a mesma sistemática o grupo delimitou uma área de 

estudo, elaborou um diagnóstico e formulou uma problemática comum que, a 

princípio, constituiria a conexão entre as abordagens individuais e ensejaria a 

possibilidade de estender a troca de contribuições até as primeiras etapas da 

pesquisa das teses.  

Com o aprofundamento do conhecimento sobre o mencionado segmento do 

aglomerado urbano e das questões que emergiram do diálogo interdisciplinar que se 

deu durante as oficinas de trabalho da Linha de Pesquisa Urbanização, Cidade e 

Ambiente Urbano, consolidou-se a idéia de que as dinâmicas de uso e ocupação do 

solo e os modos de vida em contextos periurbanos/periféricos estão freqüentemente 

associados a situações de conflitos, riscos e vulnerabilidades sócio-ambientais.  

Fortaleceu-se também a impressão de que as áreas dos municípios de 

Araucária, Campo Largo e Curitiba situadas no entorno da barragem do Passaúna e 

os bairros CIC, Tatuquara, Sítio Cercado, Pinheirinho e Alto Boqueirão seriam bons 

exemplos deste processo e poderiam servir de recorte espacial das investigações 

dos integrantes da turma 7. 

Neste sentido, o grupo da linha de pesquisa formulou a problemática comum, 

nos seguintes termos: 

“As peculiaridades e heterogeneidades da porção sudoeste do aglomerado urbano da 

Região Metropolitana de Curitiba evidenciam lógicas antagônicas entre a ação deliberada e 

“espontânea” do desenvolvimento urbano. A qualidade de vida e as condições de vida 

revelam-se, ali, fortemente comprometidas, e manifestam desafiadoras dimensões de 

conflitos, riscos e vulnerabilidades sócio-ambientais urbanos.” 

 

                                                 
2 O grupo de doutorandos da Linha era composto por um arquiteto, dois advogados, uma 
farmacêutica, uma historiadora social e um engenheiro, todos professores universitários 
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Para o arquiteto e urbanista a problemática comum ativou antigas    

indagações a respeito daquele segmento da cidade, em especial a curiosidade 

profissional a cerca da influência que as políticas de uso e ocupação do solo – por 

sua efetividade ou pela sua ineficácia- tiveram na construção do quadro atual de 

riscos e vulnerabilidades socioambientais do Bairro CIC, um dos 75 bairros da 

cidade de Curitiba, a capital do Estado do Paraná e pólo da Região Metropolitana de 

Curitiba. 

Estas políticas, resumidamente, orientaram a distribuição espacial das 

atividades e da população urbana segundo diretrizes emanadas em um plano diretor 

e pelo processo de planejamento urbano que se instaurou a partir dele, desde 1965 

Cabe às políticas de uso e ocupação do solo a responsabilidade de viabilizar 

e promover a articulação entre as funções típicas da cidade, ou seja, abrigar a 

habitação, o trabalho, o lazer e a circulação. Em outra perspectiva teórica, esta 

articulação efetiva a integração entre as partes estáticas e o movimento, os 

elementos fixos e elementos fluxos que, para Santos, compõem o espaço habitado. 

Os fixos são as construções, os instrumentos de trabalho e as forças produtivas em 

geral, incluindo a massa dos homens. Os fluxos são o movimento e a circulação, 

que explicam, também, a distribuição e o consumo. Fixos e fluxos se alteram e 

interagem mutua e continuamente3. 

Esta articulação ou interação tem a sua dimensão espacial que, por sua vez, 

impõe o trânsito de pessoas e mercadorias de modo e intensidade que podem 

oportunizar a ocorrência de acidentes. Ela apresentará particularidades que 

emergem do próprio processo de desenvolvimento da cidade e de cada um dos seus 

segmentos.  

No bairro CIC se encontra implantado e em funcionamento um projeto de 

organização territorial de forte influência modernista, originalmente proposto para dar 

suporte ao uso e ocupação industriais e, em conjunto com outras estratégias de 

atração de investimentos, viabilizar a realização do projeto de  modernização da 

economia paranaense e da capital em curso nos anos 70.  

Subvertendo a proposta oficial, por força da dinâmica social e econômica da 

cidade, instalou-se nos limites do bairro CIC uma população que, a rigor, não estava 

                                                 
3 SANTOS, M. Metamorfoses do espaço habitado . 2. ed. São Paulo: Itautec, 1991 1991, p. 77-78. 
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prevista nos planos originais e cuja presença parece não ter motivado alterações 

suficientes para compatibilizar o suporte físico da zona industrial proposta com o 

novo quadro de necessidades e conveniências deste novo contingente, 

especialmente no tocante a mobilidade urbana. São pessoas que atualmente 

residem em vilas resultantes de movimentos de ocupações de áreas ociosas que 

ocorreram a partir dos primeiros anos de implantação da Cidade Industrial de 

Curitiba e também de empreendimentos da COHAB-CT  Companhia de Habitação 

de Curitiba que, premida pelo precedente criado pelo movimento popular, assumiu o 

bairro CIC como alternativa para localização de programas de habitação de 

interesse social.  

A configuração atual que aquelas transformações desenharam nas últimas 

décadas suscita as seguintes indagações: 

Como a incidência diferenciada de acidentes de trânsito com vítimas no Bairro 

CIC está associada à condição atual de uso e ocupação do solo?  

De que modo o sistema viário implantado no bairro CIC  se torna causa, 

oportunidade ou fator de agravamento dos riscos vinculados à mobilidade urbana, o 

risco de acidente de trânsito?  

Quais decisões do poder público - no âmbito das políticas de uso e ocupação 

do solo  e mobilidade – pode ter concorrido para incrementar a vulnerabilidade da 

população local a estes riscos?  

Partindo destas questões a presente tese pretende, através de um recorte 

local focalizado na população residente  e no usuário das estruturas  que configuram 

o bairro CIC, analisar uma das formas pelas quais o cidadão comum é alcançado 

pelos riscos e vulnerabilidades que se tornaram  características da sociedade 

contemporânea e demonstrar a parcela de participação (e responsabilidade) do 

planejamento e da gestão urbana neste processo 

Este estudo encara o risco de acidente de trânsito como uma ameaça a qual 

o indivíduo e a comunidade urbana se expõem diariamente quando necessita 

deslocar-se pelas ruas da cidade, como um fator de desconforto, insegurança e 

apreensão que delapida o bem estar físico e psicológico do cidadão. Como qualquer 

risco, ele decorre de uma conjunção de causas cuja complexidade dificulta a justa 

responsabilização dos agentes que – além dos diretamente envolvidos - contribuem 
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para que um acidente ocorra. O poder público, enquanto responsável pelo 

provimento e garantia do bem estar da população, pelas suas ações e omissões, é 

um destes agentes.  

A partir dessa premissa, o objetivo geral da tese é evidenciar a vinculação 

entre as decisões do poder público tomadas no âmbito das políticas de uso e 

ocupação do solo e a distribuição espacial do risco de acidentes de trânsito, a partir 

da experiência do Bairro CIC.  

São seus objetivos específicos a discussão do processo de planejamento e 

gestão envolvidos na criação da Cidade Industrial de Curitiba na metamorfose que a 

transformou em bairro, especialmente em face do surgimento de novos atores e 

condicionantes que acompanhavam os esforços de redemocratização do país na 

década de 1980, a espacialização das ocorrências de acidentes de trânsito e a 

identificação dos compartimentos mais vulneráveis ao risco de acidente. 

 Para a caracterização do bairro utilizou-se a base de informações públicas 

disponibilizadas pelo IPPUC - Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba em 

sua página eletrônica, no setor de Banco de Dados e biblioteca.  

As informações relativas aos acidentes de trânsito foram obtidas junto ao 

Sistema Digital de Dados Operacionais do Corpo de Bombeiros do Estado do 

Paraná, diretamente do site da corporação e de documentos internos utilizados na 

sistematização dos dados fornecidos pelo setor responsável pela alimentação do 

Sistema. A opção por priorizar o Corpo de Bombeiros como fonte de informação se 

impôs primeiramente pela intenção de valorizar o impacto do acidente sobre a 

pessoa, o que coincide com o foco da atuação da corporação. Além disso, a forma e 

a qualidade do tratamento de dados disponibilizados atendiam plenamente às 

finalidades da pesquisa.4   

As figuras ilustrativas foram elaboradas a partir de mapas digitais do IPPUC, 

fotografias aéreas cedidas por órgãos públicos e de imagens do programa Google 

Earth, essas devido à data mais recente e à utilização livre. Para obtenção de dados 

dimensionais que, para as finalidades do presente trabalho, não requeriam grau de 

precisão elevado, utilizou-se os recursos dos programas Google Earth e AutoCAD.  

                                                 
4 Além do agradecimento, cabe registrar a boa disposição do Comando e da equipe responsável 
pelas estatísticas  da atuação da corporação em colaborar com a realização de um trabalho 
acadêmico.   
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A escolha deste bairro se deu por influência das conclusões do trabalho 

coletivo da Linha de Pesquisa Urbanização, Cidade e Ambiente Urbano, da 

experiência profissional e de vida do autor5 e, fundamentalmente, por ser o único 

bairro de Curitiba “criado” para desempenhar um papel estratégico no 

desenvolvimento da cidade ( e do Estado) no bojo do seu processo de planejamento 

urbano, fato que evidencia a intencionalidade e a responsabilidade do poder público 

na gestação do quadro de riscos socioambientais que ameaçam a população do 

bairro. 

O trabalho está organizado em capítulos, dos quais esta Introdução é o 

primeiro. O Capítulo 2  RISCOS E VULNERABILIDADES trata dos os aspectos 

conceituais dos riscos e vulnerabilidades característicos da sociedade 

contemporânea, das classificações em tipos de riscos e dos riscos típicos da 

dinâmica da vida urbana, destacando o risco de acidentes de trânsito. 

O capítulo 3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO 

E O URBANISMO reúne exertos da teoria e da história do urbanismo moderno e 

contemporâneo, bem como de experiências brasileiras que, de formas diversas, 

colaboram para a compreensão do objeto de estudo e das relações que configuram 

o seu atual quadro de risco  e vulnerabilidade. O bairro CIC é apresentado como 

parte do processo de ocupação planejada da cidade de Curitiba no capítulo 4 O 

BAIRRO CIC – CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, no qual estão destacados 

aspectos da história e dos principais marcos do planejamento da cidade e do bairro 

que concorreram para a caracterização atual do bairro, demonstrada através de 

indicadores compilados de fontes oficiais. 

No capítulo 5 RISCO DE ACIDENTES NO BAIRRO CIC são analisados os 

registros de acidentes de trânsito ocorridos entre 2005 e 2008, disponibilizados pelo 

Corpo de Bombeiros e a relação dos mesmos com a distribuição espacial da 

população e das características do sistema viário interno ao bairro, para identificar 

os locais onde o risco de acidentes é mais acentuado e características das ruas e da 

circulação no interior do bairro que favorecem este risco.  

                                                 
5 O autor participa como profissional voluntário em obras de iniciativa da comunidade, elaborando 
projetos e prestando assistência técnica, desde 2001, atividade que o aproximou do cotidiano dos 
moradores do bairro CIC.  
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O capítulo 6 PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA GERANDO RISCO 

contém as conclusões da pesquisa na forma de avaliação da vulnerabilidade ao 

risco de acidente de trânsito no bairro CIC à luz das análises e conclusões dos 

capítulos anteriores. 

O trabalho termina com o capítulo 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS contendo  

comentários do autor quanto aos resultados da pesquisa e da conveniência de 

aprofundamento de alguns de seus aspectos.  
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2  RISCOS  E VULNERABILIDADES   

 

 A marca da industrialização e da metrópole caracteriza o contexto no qual 

muitos pensadores situam e justificam suas reflexões sobre o novo tipo de 

sociedade que se formou a partir da Revolução Industrial. As idéias de evolução e 

de progresso em decorrência das conquistas científicas e tecnológicas que animou a 

humanidade a partir de então, restaram ofuscadas pelos comportamentos 

competitivos e consumistas do homem moderno e pela relação insensata e 

irresponsável com o restante da natureza, o seu habitat. 

 Assim, a sociedade contemporânea é caracterizada por muitos autores pelos 

riscos e vulnerabilidades que são frutos da sua própria dinâmica. Há, no entanto, 

uma diversidade de conceitos e definições que implicam em maneiras diversas de 

caracterizar, mensurar, evitar e gerenciar riscos e vulnerabilidades.  

As teorias sobre o risco e a vulnerabilidade fundamentam-se em diferentes 

percepções de efeitos nefastos de fenômenos naturais ou de intervenções humanas 

e da possibilidade de respostas por parte da sociedade. Essas teorias reconhecem a 

complexidade das interações entre sociedade e natureza, especialmente no que se 

refere à imprevisibilidade do comportamento das redes causais e das mudanças 

sociais, razão que as aproxima da teoria da complexidade6. 

De um modo geral, os cenários em que se identificam riscos e 

vulnerabilidades constituem sistemas complexos, são formados por inúmeros 

componentes atuando simultaneamente, onde cada um detém ou desempenha certo 

grau de informação e influência, mas sozinho não determina todo o sistema. Por isso 

mesmo são considerados instáveis e sujeitos a mudanças imprevisíveis e não-

lineares e também ao fenômeno da auto-organização. 

A teoria da complexidade é aplicada à vulnerabilidade e aos desastres desde 

meados dos anos 90, certamente pela possibilidade de descrevê-los como a 

interação entre sistemas da natureza e da sociedade em diferentes dimensões de 

                                                 
6 Em termos gerais, a teoria da complexidade ocupa-se da estabilidade e das mudanças em 

sistemas complexos, sistemas que envolvem grande número de agentes independentes que 
interagem entre si de inúmeras formas. Originada no âmbito da matemática e da física em meados da 
década de 1980, foi abraçada pelas ciências sociais e aplicada em áreas tão variadas quanto a 
queda de sistemas políticos, o comportamento de mercados e engarrafamentos de trânsito.  
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espaços e de tempos (de curto e longo prazo, cíclico etc.). Ao abordar os fenômenos 

a partir de variados ângulos, ela ajuda a realizar a ponte entre as ciências naturais e 

as sociais, indispensável no reconhecimento e caracterização dos riscos e 

vulnerabilidades socioambientais.  

Se complexidade é definida pela multiplicidade de sistemas, agentes e 

interações, o desafio está em distinguir padrões para controlá-la7.  

A sociedade e a cidade são, inegavelmente, sistemas complexos cultural e 

politicamente informados, definidos pela multiplicidade de subsistemas, agentes e 

interações. Nelas a vulnerabilidade e o risco socioambientais, quer coletivos ou 

individuais, constituem a parte mais visível de problemas estruturais que precisam 

ser devidamente enfrentados.  

A pobreza, a desigualdade social, a péssima distribuição de renda e 

oportunidades típicas das periferias urbanas tomam a forma de ocupações 

inadequadas, construções precárias, carência de infraestrutura e saneamento, de 

espaço pessoal e coletivo. Juntas e sobre um mesmo território, elas engendram 

inúmeras situações que colocam em risco a integridade física, a saúde, a dignidade, 

a qualidade de vida e o bem estar da população, enfim, situações que ameaçam a 

perenidade da convivência saudável, equilibrada e harmoniosa entre os seres 

urbanos e entre eles e a natureza.    

 

2.1. O risco e a sociedade de risco. 

Na sua luta pela  sobrevivência o homem se depara com perigos e ameaças 

inerentes à dinâmica da natureza e da vida em sociedade. Se um acontecimento 

absolutamente natural como uma chuva mais forte ou um furacão ocorre em um 

local ocupado pelo homem ou algum fruto importante do trabalho humano, é 

possível que aconteçam danos físicos, prejuízos, flagelos ou desconfortos às 

populações da área atingida. O mesmo poderá se dar quando um acidente industrial 

ou um colapso nas redes de energia elétrica ocorrer em uma determinada 

localidade. 

                                                 
7 HILHORST, D. Complexity and diversity: unloking social domains of disaster response. In: 
BANKOFF, G.; FRERKS, G.; HILHORST, D. Mapping vulnerability: disasters, development & 
people.  London: Earthscan, 2004. p. 56. 
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Para Veyret, risco é a percepção de um perigo possível e razoavelmente 

previsível por um indivíduo ou grupo social ou por um indivíduo exposto a ele8.     

A mesma autora assevera que o risco é uma construção social e, portanto, 

deve ser enfocado segundo o contexto histórico que o produziu, suas relações com 

o espaço geográfico, os modos de ocupação do território e as relações sociais 

características da época. Mencionando o pensador alemão Ulrich Beck, ela lembra 

que o risco tornou-se o conceito central do século XX e uma das componentes 

fundamentais da estruturação das sociedades desenvolvidas   

Na concepção de Beck, a análise dos problemas da sociedade 

contemporânea e do papel do risco abrange questões como contingência, 

ambivalência, pluralismo e individualização. Para ele, o risco é mais ou menos 

inevitável, previsível e administrável.9 

Giddens acrescenta ser o risco uma característica da modernidade tardia ou 

da sociedade pós-tradicional e se apresenta em várias esferas, do pessoal ao 

global. As pessoas, para ele, hoje estão sujeitas a situações individuais ou 

familiares, como doenças crônicas, stress, violência e divórcio, que apresentam 

tensões tanto para o eu como para o conjunto social. Além dessas situações, 

embora se encontrem mais protegidas da atuação das forças naturais do que em 

tempos pré-modernos, as pessoas estão submetidas a novos riscos vinculados aos 

perigos ambientais, que ameaçam os ecossistemas da Terra e estão cada vez mais 

presentes e disseminados.10. 

Para caracterizar a época presente, repleta de perigos ambientais, sociais e 

de inseguranças decorrentes do processo de modernização, Beck cunhou o termo 

sociedade de risco, considerando que aquele mesmo processo leva à transformação 

das relações entre estruturas sociais e seus agentes, transformação que autorizaria 

a substituição da noção de classes sociais pela de classes de risco, na qual a 

distribuição de risco tomaria o lugar do processo da distribuição desigual de 

riqueza11. 

                                                 
8 VEYRER, Yvette. Os riscos: o homem como agressor e vítima do meio a mbiente?  São Paulo: 
Contexto, 2007. p.24. 
9 GIDDENS, A.; LASH, Scott; BECK, U. Modernização Reflexiva . São Paulo: Unesp, 1997. 
10 GIDDENS, 1991. 
11 LIEBER, R. R.; LIEBER, S. R. Debate. In: MINAYO, M. C. S.; M. A. C. (Org). Saúde e Ambiente 
Sustentável: estreitando os nós . Rio de Janeiro: Fiocruz, 2002. p. 69-103.   
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Para este mesmo autor, a sociedade atual, já habituada ao modelo técnico-

científico de produção capitalista e ao uso intensivo dos recursos naturais, se depara 

com duas grandes e simultâneas questões. A primeira delas é descobrir como a 

riqueza produzida socialmente pode ser distribuída de forma igual e legítima. A 

segunda é encontrar maneiras aceitáveis e eficazes para prevenir, desativar, 

redirecionar e conduzir riscos e perigos produzidos de forma sistemática para gerar 

riquezas que convivam razoavelmente com os interesses econômico-financeiros, os 

interesses sociais, ecológicos, médicos e psicológicos. 

O fato incontestável é que a cada avanço na produção e na tecnologia 

surgem novos e imprevisíveis riscos, um processo contínuo que Giddens comparou 

a 

 “... algo como um jogo automantido entre o risco e a economia. Assim, medo 
e sua saciedade são meramente simbólicos e independem do seu contexto 
para satisfazer as necessidades humanas ... A proliferação de riscos decorre 
do fato do processo de inovação tecnológica ter perdido o controle social, 
convertendo-se em solução para qualquer problema...”12. 

 

Desse modo, nos dias atuais os perigos são onipresentes e o risco se 

apresenta, segundo Muñoz, em dimensões psicológicas, sociológicas ou 

institucionais. Cada uma delas precisa ser desvendada para que qualquer 

intervenção consiga reduzir ou mesmo eliminar a influência do risco sobre o 

cotidiano das pessoas. A autora aponta que, 

 

a partir as ciências sociais, a investigação sobre os riscos está centrada em 
estudar a resposta humana diante dos mesmos, especialmente a partir de 
dois pontos de vista: a percepção do problema dos riscos pela população e 
a tomada de decisão na gestão dos riscos (avaliação do seu impacto, 
medidas de proteção, adoção de tecnologias, localização de atividades 
potencialmente perigosas)13.  

 

Os estudos sobre riscos requerem o reconhecimento da complexidade da 

cadeia de causas e efeitos produzida por certas atividades. Mas nem sempre é fácil 

relacionar todas as conseqüências de um evento problemático socioambiental com 

sua origem mais aparente, especialmente se houver alguma dissociação no espaço 

e no tempo entre a origem e a conseqüência. Algumas vezes os problemas 

                                                 
12 GIDDENS, A.; LASH, Scott; BECK, U. Modernização Reflexiva . São Paulo: Unesp, 1997. 
13 MUÑOZ, M. A. D. Resíduos, población y riesgo. Perspectivas desde la s ciencias sociales 
para el estudio de un problema ambiental . Série Geográfica, Madrid, n. 5, p. 6, 1995. 
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ambientais e os sociais poderão exigir análises mais aprofundadas, porém boa parte 

dos riscos pode ser abordada através de metodologias e ferramentas de análises 

menos sofisticadas. 

Em todos os casos a autora considera fundamental situar a análise dos riscos 

em suas dimensões espacial e temporal. A investigação deve empenhar-se em 

reconhecer as conseqüências negativas em longo prazo, inclusive aquelas que no 

curto prazo podem ser ou parecer positivas. Também há que considerar os riscos de 

desenvolvimento brusco como as catástrofes naturais ou não e os riscos de 

desenvolvimento difuso como os processos de contaminação lenta. 

 Na dimensão espacial, Munõz ressalta a distinção entre riscos “universais” 

(por exemplo, a deterioração da camada de ozônio) e riscos locais ou pontuais. Há 

riscos globais como conseqüência de eventos pontuais, ou ao contrário, riscos 

materializados em uma localidade como conseqüência de um possível processo de 

deterioração global14. 

 

2.2. Tipos de riscos 

 Entre os diversos riscos com os quais a sociedade moderna convive, existem 

aqueles que são percebidos e requerem providências no âmbito do espaço 

geográfico e, mais precisamente, da cidade. Como adverte Veyret, a classificação 

dos riscos é meramente didática pois os fatores de risco interagem uns com os 

outros e certamente alguns riscos se enquadram simultaneamente em mais de uma 

categoria15.  

 A autora denomina como riscos ambientais  aqueles que “... resultam da 

associação de riscos naturais e os riscos decorrentes de processos naturais 

agravados pela atividade humana e pela ocupação do território”  Por sua vez, os 

riscos naturais são aqueles “... pressentidos, percebidos por um grupo social ou um 

indivíduo sujeito a ação possível de um processo físico...”.16 É o caso de 

acontecimentos como terremotos, deslizamentos, inundações, tempestades, 

furacões, etc. 

                                                 
14 MUÑOZ, 1995, p. 7. 
15 VEYRET, Y. op.cit. p.63. 
16 IDEM,p.64 
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 Alguns riscos naturais são agravados ou até provocados pelas atividades 

humanas e pela ocupação do território, como subprodutos do processo de 

desenvolvimento. Veyret destaca os processos de desertificação, a seca, os 

incêndios urbanos e florestais, bem como a poluição da água do solo e do ar.  

No âmbito das cidades brasileiras, por exemplo, são muito comuns e 

freqüentes as enchentes facilitadas pela impermeabilização excessiva do solo e pelo 

assoreamento dos corpos d’água decorrente de processos inadequados de 

ocupação do solo, eventos que geralmente flagelam populações que habitam 

irregularmente as faixas de drenagem dos rios e que ficam expostas ao 

acometimento de doenças, perda de móveis e equipamentos domésticos, etc. 

Os incêndios florestais são outro exemplo de risco agravado pela atividade 

humana, especialmente pela utilização do fogo na preparação da terra para lavouras 

mas também pela irresponsabilidade no lançamento de pontas de cigarro nos 

acostamentos das rodovias. Em algumas regiões, no entanto, os incêndios florestais  

são parte do ecossistema e ocorrem com regularidade nos meses mais secos. No 

estado americano da Califórnia, somente no mês de junho de 2008 ocorreram cerca 

de 300 focos de incêndios provocados por relâmpagos, destruindo 

aproximadamente 21.500 hectares de matas e 10 edificações17 . 

No meio urbano brasileiro, o risco de incêndio reside basicamente na 

utilização de combustíveis para cozinhar e em acidentes nas redes elétricas internas 

das edificações, podendo acentuar-se em função da aglomeração e precariedade 

das construções. 

A degradação da qualidade da água, do ar e do solo por força das 

intervenções do homem é também uma possível fonte de lesões à saúde humana e 

ao ecossistema. As diversas formas de poluição decorrentes do uso de agrotóxicos, 

da atividade industrial mal controlada, do transporte em veículos com motor a 

explosão, entre outros fatores, constituem aquilo que Veyret classifica como risco 

natural provocado pelas atividades humanas18. 

A atividade humana empenhada na geração de mais riqueza, mais conforto e 

bem estar para a sociedade ou para a sua parcela dominante, gera também os 

                                                 
17 Boletim Segurança em Risco / agosto de 2008 www.segurancaemrisco/worldpress.com. Acesso em 
12/08/2008. 
18 Veyret, Y. Op. Cit. p.69. 
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chamados riscos tecnológicos  associados à possibilidade de acidentes em 

instalações industriais, de geração de energia, de transporte de produtos perigosos,  

etc. 

Este tipo de risco geralmente consiste na probabilidade de explosões, 

incêndios ou vazamentos que podem afetar negativamente o ambiente, as pessoas 

e o patrimônio delas e, no caso de atividades inseridas no tecido urbano, 

deflagrando efeitos em cadeia de difícil previsão, tal como salienta Veyret19.  

Também enquadram-se nessa categoria os acidentes de trânsito urbanos, 

subproduto indesejável da circulação de pessoas e mercadorias imposta pela 

dinâmica das cidades.  

A mesma estudiosa destaca o que chama de riscos tecnológicos maiores, 

correspondentes “... a probabilidade de ocorrer um acontecimento fora do comum, 

temporalmente inesperado, ligados às disfuncionalidades de um sistema técnico 

complexo e cujas conseqüências, de amplitude considerável, permanecem difíceis 

de serem delimitadas de forma precisa no espaço e no tempo.”  

As conseqüências de acontecimentos desse tipo costumam ser catastróficas 

como se deu com os acidentes nucleares de Thre Mile Island – EUA em 1979, 

Chernobyl – Ucrânia em 1986 ou o episódio do césio-137 de Goiânia - Brasil em 13 

de setembro de 198720. A gravidade destes e de outros tipos de acidente é 

costumeiramente mensurada segundo o número de mortos e feridos e pelos efeitos 

negativos sobre a saúde do indivíduo ou da comunidade.  

As ameaças à saúde em face da poluição ambiental começaram a ser 

consideradas a partir do século XIX, quando medicina e o higienismo demonstraram 

que algumas doenças e epidemias devastadoras que assolavam as cidades 

européias de então eram veiculadas pelas águas poluídas, pelo ar impregnado do 

enxofre liberado na queima do carvão e até pelos ratos criados nos montes de 

dejetos que se acumulavam pelas ruas. Um relatório do Cartório de Registro Geral 

de Londres, divulgado em 1837,  sugeria que a vulnerabilidade da população pobre 

às doenças teriam como causa “... as condições gerais em que viviam, rodeados de 

imundícies das latrinas, cloacas e escoadouros estagnados, respirando os miasmas 

                                                 
19 Veyret,Y. Op. Cit. p.70. 
20 Os acidentes. Disponível em www.nuctec.com.br/educacional/acidentes.html, acesso em 
13/08/2008. 
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de terrenos alagadiços, cemitérios e abatedouros desprovidos de drenagem e com 

pouco ou nenhum acesso à água limpa.”21   

 Nos tempos atuais a saúde da população também está sujeita a riscos 

alimentares vinculados a contaminação dos alimentos por resíduos de agrotóxicos, 

pela insuficiência alimentar em regiões e segmentos mais pobres, como salienta a 

geógrafa Yvette Veyret na sua obra já citada. 

 

2.2.1  Riscos sociais 

De alguma forma, todos os tipos de riscos ameaçam a sociedade na medida 

em que, por definição, representam a possibilidade de ocorrência de um 

acontecimento cujas conseqüências serão danosas às pessoas, ao indivíduo ou ao 

grupo social.  Adotando o conceito da unidade do social proposta por Durkeim 

segundo o qual a sociedade deve ser considerada como um todo sob o fundamento 

da solidariedade, Vieillard-Baron 22 considera que existe risco social  “... quando o 

viver em conjunto estiver sujeito à ameaças identificadas de forma mais ou menos 

claras, ou dito de outra forma, quando a coesão social estiver ameaçada.”   

Para ele, pesam sobre as sociedades humanas o que chama de riscos sociais 

exógenos e endógenos. 

“Os primeiros estão relacionados aos elementos naturais e, mais 
amplamente, às ameaças externas capazes de afetar as sociedades 
humanas (terremotos, inundações, secas, epidemias, guerras de conquista, 
etc.) e são suportados por elas. Os últimos (os riscos sociais endógenos) 
estão diretamente relacionados ao produto das sociedades: geralmente 
associados ao crescimento urbano, à industrialização, às formas de 
povoamento e à densidade excessiva de alguns bairros, podem ser 
decorrentes de uma administração urbana deficiente.”23   

  

 O autor reconhece a dificuldade de se encontrar as causas dos riscos 

sociais, mas aponta a superpopulação, a mediocridade do urbanismo e a má 

qualidade das construções como fatores contribuintes da divisão da cidade em 

bairros segregados, situação que, no seu ponto de vista, também é estimulada pelas 

                                                 
21 Burrke,J. e Ornstein, R. O presente do fazedor de machado . Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1998, p.244. 
22 Vieillard-Baron, Hervé. Os riscos sociais. In Os Riscos – o homem como agressor e vítima do meio 
ambiente. São Paulo: Contexto, 2007. p. 278. 
23 Idem. p.279. 
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políticas de povoamento ou ocupação do solo, insuficiência de atenção dos setores 

responsáveis, insegurança e ausência de serviços públicos.  

Não são raras as vezes em que o plano diretor subdivide o espaço urbano em 

zonas diferenciadas segundo a distância do centro comercial e o tamanho do lote, 

estabelecendo uma escala de exigências urbanísticas decrescente que, 

inevitavelmente, afeta os valores imobiliários. Assim aos mais pobres são destinadas 

as áreas mais distantes, os lotes menores e os parâmetros de uso e ocupação do 

solo menos favoráveis ao conforto e à sustentabilidade urbana ou é tolerada a 

ocupação irregular de áreas imprestáveis para o mercado imobiliário por serem 

ambientalmente frágeis, sujeitas a inundações, deslizamentos, etc.  

 A fragmentação do espaço da cidade, para Vieillard-Baron, aparece 

simultaneamente como causa e resultante de desigualdades sociais, “... as quais 

são produtoras de riscos que se manifestam em prazo mais ou menos longos. A 

intensidade da vulnerabilidade social ante o risco freqüentemente varia em função 

destas desigualdades”.24 

 As coberturas jornalísticas das catástrofes confirmam esta afirmativa quando 

mostram que as populações mais pobres e de menor mobilidade são mais 

duramente afetadas.  

  A vulnerabilidade é, portanto, um componente fundamental na análise de 

risco. 

 

2.3.  Vulnerabilidades 

A idéia de vulnerabilidade acompanha o conceito de risco enquanto 

probabilidade de ocorrência de um evento, um desastre ou uma catástrofe capazes 

de afetar negativamente o indivíduo ou a sociedade. Recorrendo aos apontamentos 

de Blaikie et al.25, Muñoz26 define vulnerabilidade como as  

 

                                                 
24 Idem. p.279. 
25 BLAIKIE et al. At risk: natural hazards, people’s vulnerability an d disasters . 2. ed. London; New 
York: Routledge, 1994. 
26 MUÑOZ, M. A. D. El análisis de la vulnerabilidad en la cartografía de riesgos tecnológicos. 
Algunas cuestiones conceptuales y metodológicas . Série Geográfica, Madrid, n. 10, p. 27-41, 
2002. 
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“... características de uma pessoa ou grupo em termos de sua capacidade 
para antecipar, enfrentar, resistir e se recompor do impacto de um perigo 
[...]. Isto implica uma combinação de fatores que determinam o grau em que 
a vida e o sustento dos indivíduos são postos em perigo por um evento 
identificável na natureza e nas sociedades”. 

 

 

Vulnerabilidade é fundamentalmente um conceito político-ecológico e envolve 

a relação do ser humano com o meio ambiente, considerando as forças econômicas 

e políticas características da sociedade na qual está inserido, como comenta Oliver-

Smith27, o que significa que um mesmo acontecimento poderá atingir de forma e 

intensidade diferentes as pessoas segundo suas posições no espaço e na 

estratificação social ou econômica.  

Assim, a vulnerabilidade expressará o impacto que um eventual 

acontecimento nefasto sobre um indivíduo ou grupo social que vive sob  

determinadas estruturas sociais e econômicas, normas e valores culturais.  

São muito comuns nas grandes cidades brasileiras as situações de 

vulnerabilidade sócio-ambiental, definidas por Alves28 como sendo “a coexistência 

ou sobreposição espacial entre grupos sociais muito pobres e com alta privação 

(vulnerabilidade social) em áreas de risco com degradação ambiental 

(vulnerabilidade ambiental)”.  

Para o autor “... não é por acaso que as áreas de risco e degradação 

ambiental também são, na maioria das vezes, áreas de pobreza e privação social”. 

No estudo que realizou na Grande São Paulo, concluiu o autor que “... a 

vulnerabilidade ambiental é um fator relevante na configuração da distribuição 

espacial das situações de pobreza e privação social”, conclusão que pode ser 

estendida a outras metrópoles brasileiras devido à similaridade dos processos que 

as formaram e aos problemas que enfrentam.  

A categoria vulnerabilidade pode captar e traduzir os fenômenos de 

sobreposição espacial e interação entre os problemas sociais e ambientais, sendo 

adequada para uma análise da dimensão sócio-ambiental (espacial) da pobreza, 

                                                 
27 OLIVER-SMITH, Anthony. Theorizing vulnerability in a globalized world: a political ecological 
perspective. In: BANKOFF, G.; FRERKS, G.; HILHORST, D. Mapping vulnerability: disasters, 
development & people . London: Earthscan, 2004. p. 10. 
28 ALVES. Anais do XI Encontro da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 
Planejamento Urbano e Regional (ANPUR), Salvador-BA, maio 2005.  
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pois, como assevera Mendonça, a “.... condição de pobreza de uma determinada 

população está estreitamente vinculada à condição de formação de riscos e de 

vulnerabilidade sócio-ambiental”29. 

A vulnerabilidade a um determinado risco é caracterizada pela combinação de 

fatores que determinam o grau em que a vida, a saúde, o patrimônio e o sustento 

dos indivíduos são ameaçados por um evento identificável da natureza ou da 

dinâmica da sociedade, em um determinado território.  

Tal como ressalta Muñoz30, o grau de vulnerabilidade está diretamente ligado 

à capacidade da sociedade prevenir, evitar e minimizar as conseqüências e 

prejuízos da eventual ocorrência daquele evento nefasto. O desenvolvimento desta 

capacidade envolve necessariamente aspectos relacionados à educação, 

informação, condições econômicas, legislação ambiental, organização social, nível 

de vida e saúde e rede de proteção civil da sociedade.  

Para mensurar a capacidade tanto de prevenção quanto de resposta ao risco, 

é fundamental reunir indicadores que permitam perceber os níveis de pobreza, o 

grau de instrução, taxas de desemprego e de rotatividade nos empregos, etc, de 

modo compará-los com os recursos disponíveis imediatamente após a ocorrência ou 

prenúncio do evento temido. 

As diferentes situações de vulnerabilidade individuais e/ou coletivas podem 

ser particularizadas pelo reconhecimento de três componentes interligados: o 

individual, o social e o programático ou institucional, conforme recomenda Muñoz. 

O componente individual diz respeito à ordem cognitiva e à ordem 

comportamental, a primeira envolvendo a quantidade e qualidade de informação 

postas à disposição dos indivíduos e a segunda referem-se à capacidade, à 

habilidade e ao interesse dos sujeitos para passar da preocupação às atitudes e 

ações.  É o caso, por exemplo, de cultivar o hábito de não jogar o lixo nos córregos 

para reduzir a possibilidade de inundação ou proliferação de vetores. 

                                                 
29 MENDONÇA, F. Riscos, vulnerabilidade e abordagens sócio-ambienta l urbana: uma reflexão 
a partir da RMC e de Curitiba . Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, Curitiba, n. 10, p. 140 -141, 
2004. 
30 MUNÕZ. Comunicação pessoal em curso proferido no Programa de Mestrado/Doutorado em 
Geografia da UFPR. Curitiba, ago. 2006. 
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O componente social da vulnerabilidade envolve o acesso do grupo social às 

informações, as possibilidades de processá-las incorporando-as à mudanças 

práticas na vida cotidiana. Estas condições estão diretamente associadas ao acesso 

a recursos materiais, aos serviços públicos em geral, ao capacidade de influenciar 

decisões políticas, à possibilidade de enfrentar barreiras culturais e de estar livre de 

coerções violentas de todas as ordens etc. A formação de brigadas de incêndio nas 

favelas é um exemplo da possibilidade da comunidade participar da resposta a um 

eventual sinistro. 

O componente institucional da vulnerabilidade refere-se ao grau e à qualidade 

de compromisso, recursos alocados, gerenciamento e monitoramento de programas 

nacionais, regionais ou locais de prevenção e cuidado da parte do poder público e 

sua capacidade de identificar necessidades, mobilizar os recursos sociais existentes 

e otimizar seu uso. 

Quando do acidente de Goiânia31, por exemplo, ficou evidente o despreparo 

do poder público para reagir àquela situação. Gabeira32 menciona que ocorreram 

falhas no isolamento dos animais possivelmente contaminados pelo Césio 137 

(pombos, cachorros e gatos), que não existiam leitos hospitalares e profissionais da 

área médica capacitados em número apropriado para atendimento das vítimas, o 

mesmo ocorrendo em relação aos concentrados de sangue fundamentais para o 

tratamento dos contaminados. Em seu livro reportagem do final da década de 80, 

Gabeira utiliza a experiência real da Rua 57 para questionar a estrutura de resposta 

a um eventual acidente nuclear em Angra dos Reis, RJ, sendo que até hoje 

permanecem obscuros os planos de evacuação da população, das providências de 

resgate médico e até da disposição do lixo atômico.    

São também relevantes para compreensão e gestão da vulnerabilidade os 

aspectos técnicos, políticos, sociais e territoriais que envolvem determinado risco.  

Mais do que entender ou medir a vulnerabilidade, segundo Muñoz, este esforço 

cada vez mais se torna fundamental para o planejamento urbano que aspire 

alcançar formas sustentáveis de organização e de ocupação territorial capazes de 

                                                 
31 Em 13 de setembro de 1987, na cidade de Goiânia, Goiás, um catador de sucatas retirou uma 
quantidade de material radioativo de um equipamento médico descartado inadequadamente, 
provocando a contaminação de seus familiares e vizinhos. 
32 GABEIRA,F. Goiânia, Rua 57 – O nuclear na terra do sol . Rio de Janeiro: Ed. Guanabara, 1987. 
p.82. 
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minimizar os riscos que ameaçam a população das cidades. Cidades que, nos 

nossos tempos, exprimem em sua dinâmica as reflexões de Beck sobre a sociedade 

de risco.  

 

2.4. A sociedade de risco 

Da obra de Ulrich Beck, A sociedade de risco33 emergiu uma nova forma de 

considerar a ação humana como fonte de riscos que atingem a todos, inclusive aos 

atores que se beneficiam dos perigos que eles mesmos desencadeiam. Os 

subprodutos nocivos do desenvolvimento econômico passaram a afetar os centros 

de sua produção, alguns deles expondo os ricos e poderosos aos mesmos riscos 

que ameaçam os mais pobres.  

A partir dessa constatação, o autor considera que em relação aos perigos e 

ameaças do presente, estariam suprimidas as  fronteiras e se permite afirmar que o 

medo é o produto da modernidade.  

Beck discute como a sociedade atual pode se proteger diante destes riscos, 

especialmente diante das limitações dos instrumentos e teorias da ciência que não 

alcança mais a verdade absoluta34. 

Para o autor, a produção social de riquezas produz, por si só, riscos. O novo 

desafio da sociedade consiste, pois, em descobrir ou inventar como evitar ou 

minimizar os riscos e os perigos produzidos sistematicamente no processo de 

modernização, limitando-os e dividindo-os de modo que não obstaculizem o 

processo de modernização e nem ultrapassem os limites do suportável em termos 

de ambiente, saúde e bem estar do ser humano.  

Como uma espécie de auto-ameaça, os riscos gerados pelo desenvolvimento 

das forças produtivas se diferenciam essencialmente das riquezas, exatamente por 

que ensejam situações sociais de perigo que afetam a todos, até mesmo aos que 

produzem e se beneficiam desses riscos.  

Embora a expansão dos riscos não afete a essência da lógica do 

desenvolvimento capitalista, o autor comenta que os riscos reconhecidos 

                                                 
33 BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad . Madrid: Paidos, 1998. 
34 Beck utiliza-se da expressão “desencantamento da ciência e da técnica”. BECK, 1998, p. 16. 
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socialmente têm um conteúdo político explosivo peculiar, fato que impõe um esforço 

de adaptação do sistema. 

Neste sentido, a teoria social da sociedade de risco incorpora o 

convencimento de que a natureza e sociedade já não podem ser pensadas  

separadamente ou, em outras palavras, de que o modelo de dominação da natureza 

preconizado pela cultura ocidental traz consigo um imenso conjunto de ameaças à 

saúde, sociais e econômicas globais que apresentam desafios novos para as 

instituições sociais e políticas. Hoje, a degradação do meio ambiente é também 

problema social e do indivíduo na medida em que afeta as condições de vida nas 

cidades, o desenvolvimento econômico, cultural e político das sociedades. 

O papel do conhecimento e do poder, segundo Beck, é ampliado nesta nova 

fase da humanidade. “... a sociedade do risco é também a sociedade da ciência, da 

mídia e da informação. Nela aparecem novos confrontos entre aqueles que 

produzem a definições de riscos e aqueles que as consomem. ”35.  

As novas situações de ameaça global inerentes a dinâmica social e política 

da sociedade atual, são ofuscadas pelos riscos e inseguranças sociais e culturais 

que foram sendo recortados e distribuídos na estrutura da sociedade industrial 

(classes sociais, formas familiares, situações sexuais, matrimônio, paternidade, 

profissão). 

No entanto, observa Beck, já seria perceptível uma mudança social, em cujo 

transcurso os seres humanos são liberados daquelas formas sociais da sociedade 

industrial em um processo de individualização que acompanha o ingresso das 

pessoas no mercado de trabalho. O autor registra que esta tendência obriga as 

pessoas, em nome da própria sobrevivência material, a fazer de si mesmas o centro 

de seus próprios planos de vida,  

Esse novo modo de socialização representaria uma mudança significativa na 

relação entre o homem e a sociedade marcada pela dissolução das precedentes 

formas sociais históricas, pela perda de seguranças tradicionais – vinculadas 

àquelas formas – e por um novo tipo de coesão social. No trabalho também ocorrem 

mudanças devido à perda de garantias e de proteções das profissões no novo 

mercado de trabalho.  

                                                 
35 BECK, Op.Cit., p. 53. em tradução do autor. 
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A concentração das pessoas e das atividades humanas nas cidades faz dela 

um privilegiado laboratório para observação e estudo das características da 

sociedade de risco e dos novos modos de socialização apontados por Ulrich Beck, 

guardadas as diferenças e peculiaridades da realidade brasileira. 

 

2.5  Riscos e vulnerabilidades no ambiente urbano 

Nas últimas décadas, as grandes indústrias, a agricultura e a pecuária em 

grande escala e o processo de urbanização e de metropolização cada vez mais 

intenso têm potencializado o risco, a vulnerabilidade, o desastre e a catástrofe, como 

reconhece Oliver-Smith 36. Como conseqüência da concentração populacional e das 

atividades produtivas nas cidades, os riscos impostos pela dinâmica da vida urbana 

estão cada vez mais próximos do cotidiano das pessoas. 

A concentração e a interação de riscos na cidade aproxima-se do conceito de 

bacia de risco, termo proposto por Rebelo para nominar locais onde se dá a 

convergência  “de dois ou mais riscos, que até podem vir a manifestar-se ao mesmo 

tempo, originando crises complexas...”37 

Refletindo sobre o panorama atual dos riscos urbanos a que estão expostas 

as sociedades, Dubois-Maury e Chaline38  consideram que os riscos – tanto em seus 

aspectos excepcionais quanto nos mais comuns – são inerentes à vida e à evolução 

de qualquer sociedade. As calamidades urbanas naturais representavam os maiores 

riscos para a sociedade até o momento em que a urbanização generalizou-se 

mundialmente e, ao concentrar pessoas e atividades em espaços restritos, tornou as 

cidades lugares vulneráveis a qualquer agente perturbador, quer exógeno ou 

endógeno, natural, técnico ou social.  

A vulnerabilidade da cidade envolve as vulnerabilidades dos homens e dos 

bens que ela concentra, assim como a vulnerabilidade dos poderes e daquilo que 

ela representa. As cidades são, cada vez mais, instadas a estabelecer escalas de 

gravidade e de hierarquização dos riscos efetivos ou potenciais, a utilizar critérios 

objetivos para preservar seus próprios interesses sociais e econômicos.  

                                                 
36 OLIVER- SMITH, 2004, p. 22.  
37 REBELO, F. Riscos naturais e acção antrópica . Coimbra: Imprensa da Universidade, 2003. p. 
262 
38 DUBOIS-MAURY, Jocelyne; CHALINE, Claude. Les risques urbains. 2. ed. Paris:  Armand Colin, 2004. 
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Para muitos autores, tal como para as citadas  Dubois-Maury e Chaline,  a 

vulnerabilidade urbana aos riscos gerados pela própria dinâmica da cidade ou do 

sistema econômico, é uma categoria altamente complexa. Ela é territorializada, pois 

cada segmento da cidade possui características próprias que irão determinar sua 

vulnerabilidade e as respostas de prevenção e enfrentamento.. 

Em vista disso, a vulnerabilidade diferencia os territórios da cidade, dividindo-

a em centro comercial, setores históricos, áreas mais adensadas, bairros de 

periferia, etc. No centro e em alguns bairros ocorre utilização mais intensa do 

espaço, em grandes edifícios e estabelecimentos de maior porte. Nestas áreas o 

grande número de veículos em circulação prejudica a qualidade do ar, agravam a 

poluição sonora e ameaçam a segurança dos pedestres, mas essa movimentação 

caracteriza positivamente o centro comercial, assim como o intenso fluxo de pessoas 

favorece algumas atividades econômicas mas também atrai pedintes e delinqüentes. 

 A atenção do poder público em relação aos riscos também estabelece uma  

diferenciação entre os diversos compartimentos da cidade, uma vez que o 

policiamento ostensivo, a limpeza pública e mesmo a coleta de esgoto não 

contemplam homogeneamente a população.  

Nos bairros históricos ou mais tradicionais, as construções antigas estão mais 

sujeitas ao risco de incêndio, de saúde pública e desmoronamentos. Na periferia 

observa-se o acúmulo de diversos riscos tecnológicos para as populações 

residentes, derivados da implantação de industriais, aeroportos e estradas. Nas 

cidades brasileiras, a proliferação de ocupações e construções irregulares e 

precárias em locais ambientalmente frágeis favorece o risco de desmoronamento, 

inundações e de doenças, que se acumulam com outros riscos resultantes das más 

condições de vida, da criminalidade e da violência, por trás das quais estão, 

geralmente, o desemprego, a falta de acesso à educação e aos demais serviços 

públicos. 

De um modo geral, a vida urbana transcorre em meio a um continuum de 

riscos, muitos dos quais acabam sublimados pela capacidade de auto-regulação da 

cidade e da sociedade. Outros, no entanto, ultrapassam os limites da tolerância e se 

tornam objeto de preocupações maiores do poder público. O fato inegável é que a 

complexidade dos sistemas urbanos, a intensificação dos fluxos indispensáveis ao 
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seu funcionamento e a heterogeneidade de seus tecidos são potenciais geradores de 

riscos. 

O esforço da sociedade e do poder público para conviver com riscos 

cotidianos permanentes, ensejou a criação e a implementação de normas 

urbanísticas para construção e manutenção de equipamentos urbanos e edificações, 

estabelecendo um relativo controle, mas que não afastam totalmente as ameaças 

geradas pela poluição do ar exterior e interior às construções, pelos acidentes de 

circulação, pelos ruídos urbanos, pelo desperdício e escassez da água, pelo chumbo 

presente em combustíveis fósseis, por insetos e roedores albergados no lixo 

inadequadamente disposto, além dos “novos riscos tecnológicos”, como a radiação 

emitida pelas antenas de telefonia móvel e redes elétricas de alta tensão.  

A efetividade do controle institucional é menor ainda no tocante à insegurança 

e à violência urbana,  um tipo de  risco presente diuturnamente nas grandes cidades 

como resultado da incapacidade das políticas públicas incluírem a parcela da 

população mais vulnerável às diversas formas de delinqüência.  

Existem também riscos que transcendem a esfera local de ação, cujo 

equacionamento depende de ações estratégicas e investimentos estaduais ou 

federais, como por exemplo, o risco (tecnológico) relativo ao colapso no 

abastecimento de energia. 

Os habitantes da cidade são extremamente dependentes das fontes de 

energia para viverem em condições aceitáveis de conforto e saúde, de modo que a 

eventual ocorrência de eventos que interrompam o fornecimento de energia elétrica, 

de combustíveis fósseis ou não, afetará a toda a população de forma mais ou menos 

intensa, dependendo do grau de vulnerabilidade dos indivíduos. Em estudo realizado 

na Argentina, Rosenfeld e Stange39 relataram alguns dos danos, inconvenientes e 

conseqüências nefastas à qualidade de vida do cidadão e ao funcionamento da 

cidade que se seguiram a uma interrupção de fornecimento de energia elétrica em 

fevereiro de 1999 em Buenos Aires. 

A falta de energia elétrica afetou mais intensamente os moradores de edifícios 

de mais de cinco andares que ficaram privados dos elevadores e das bombas de 

água, além da iluminação artificial, utilização de eletrodomésticos e outras 

                                                 
39 Rosenfeld, X e Stange,Y..... 
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comodidades movidas a energia elétrica que afetaram a população em geral.  Afetou 

também a circulação viária com a desativação da sinalização semafórica e a 

ausência de iluminação pública nas ruas, além de interromper o funcionamento do 

metrô causando problemas na locomoção por transporte público.  

Naquela ocasião constatou-se a incidência de prejuízos ao comércio de 

produtos perecíveis e a redução drástica do movimento nos estabelecimentos 

comerciais, bem como uma incontável quantidade de aparelhos e equipamentos 

elétricos danificados. 

O risco de a população das cidades brasileiras viver os problemas apontados 

na experiência mencionada reside na incerteza da regularidade dos sistemas de 

geração e distribuição de energia elétrica no país, na confiabilidade das previsões de 

aumento da demanda e mesmo da capacidade dos órgãos competentes atuarem na 

prevenção e controle de situações desta natureza. Nas nossas cidades é muito 

freqüente a interrupção do fornecimento da energia elétrica causada por colisões de 

veículos contra postes que suportam a fiação aérea e transformadores, um tipo de 

acidente de trânsito que, segundo o Corpo de Bombeiros40, constituía a maioria das 

707 ocorrências de colisões de veículos contra anteparos em Curitiba, no ano de 

2007.  

Quanto à vulnerabilidade a esta forma específica de risco socioambiental 

urbano, novamente se verifica que algumas pessoas e instituições tem condições 

mais favoráveis de se preparar para a eventualidade do risco de apagão, com maior 

ou menor eficiência. Algumas indústrias, hospitais, condomínios e shoppings 

instalarão geradores de emergência enquanto a população em geral poderá dispor 

apenas de velas e lanternas de pilhas para enfrentar a falta de energia elétrica.    

Emprestando as idéias correntes de risco e vulnerabilidade, Jacobi41 (2004) 

alerta que é cada vez mais evidente a complexidade do processo de transformação 

do cenário urbano crescentemente não só ameaçado, mas afetado por riscos e 

agravos socioambientais. Coloca-se como desafio para o desenvolvimento urbano a 

criação de condições capazes de, se não reduzir, pelo menos atenuar o quadro de 

risco existente que afeta à população desigualmente.   
                                                 
40 Sistema de Registro e Estatísticas de Ocorrências. Disponível em 
http://www.bombeiroscascavel.com.br/registroccb . Acesso em 10/10/2008. 
41 JACOBI, P. Impactos socioambientaisurbanos- do risco à busca de sustentabilidade. In  
MENDONÇA, F. (org) Impactos socioambientais Urbanos . Curitiba: Ed. UFPR, 2004. p.170. 
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Nas metrópoles brasileiras, a denominação “ riscos ambientais urbanos” 

aplica-se a uma  variedade de acidentes de diversificadas dimensões e socialmente 

produzidos, abrangendo tanto os riscos naturais quanto os riscos tecnológicos, 

devido a concentração e interação de ambos no mesmo recorte espacial, 

ameaçando uma mesma população. São eventos como enchentes, escorregamento 

de encostas, contaminação do solo ou das águas, acidentes com cargas perigosas, 

vazamentos em postos de gasolina, que afetam de forma mais intensa a população 

de mais baixa renda, como destaca o autor mencionado. 

Jacobi salienta a estreita relação entre riscos urbanos e as questões de uso e 

ocupação do solo, considerando estas como determinantes das condições 

ambientais urbanas na medida em que envolvem os problemas ambientais de maior 

dificuldade de enfrentamento e que, contraditoriamente, se identificam com as 

competências do Município, portanto ao alcance de ações mais ágeis e diretas. 

De um modo geral, o agravamento crescente dos problemas ambientais nas 

metrópoles é alimentado pelo modelo de apropriação do espaço reflete as 

desigualdades sócio-econômicas vigentes  aliado a ineficácia das políticas públicas 

e a inércia da Administração Pública na detecção, coerção, correção e proposição 

de medidas visando o ordenamento do território e garantir a melhoria da qualidade 

de vida da população42. 

Mesmo admitindo que os impactos negativos do conjunto de problemas 

ambientais decorram principalmente da precariedade dos serviços públicos e das 

omissões do poder público, o autor acentua que eles também são reflexo do 

descuido e omissão dos cidadãos, inclusive daqueles moradores dos bairros mais 

carentes de infraestrutura. Esta observação levanta a questão do significado dos 

problemas ambientais e do conflito entre interesses particularizados e a qualidade 

de vida da cidade como um todo, tema que merece ser incorporado aos estudos e 

propostas que tenham a cidade como objeto. 

Tendo como principal referência a Região Metropolitana de São Paulo, 

Jacobi43 credita a crise ambiental vivida pelas metrópoles brasileiras às práticas 

gerenciais inadequadas, a omissão e demora em agir, relacionadas aos seguintes 

aspectos: 

                                                 
42 JACOBI, op.cit. p171. 
43 Idem. p.173/174. 
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1. a redução de áreas verdes que resulta na excessiva impermeabilização do solo que, por 
sua vez , multiplica as áreas sujeitas a enchentes e os conseqüentes impactos ambientais, 
sociais e econômicos; 

2. a falta de medidas práticas para controlar a poluição do ar; 

3. a procrastinação da ampliação e adequação da rede de transporte público e de medidas 
que estimulem a redução do uso de automóveis; 

4. a procrastinação na expansão da rede de esgotos ( coleta e tratamento); 

5. a contaminação dos mananciais de abastecimento de água e dos rios existentes nas áreas 
urbanas; 

6. a exaustão das alternativas convencionais de destinação final dos resíduos sólidos e 
problemas resultantes da contaminação das águas subterrâneas e de superfície pelo 
chorume. 

Os impactos socioambientais destacados por Jacobi, efetivamente constituem 

situações de risco ambiental urbano na medida em que, em um determinado 

momento e em determinadas circunstâncias, teriam a capacidade de causar danos 

diretos à saúde, ao conforto, à qualidade de vida e ao patrimônio dos indivíduos, 

poderiam comprometer seriamente o exercício das funções urbanas e, naturalmente, 

concorreriam para a degradação da base física da cidade.  

Entre as práticas gerenciais que alimentam a crise ambiental nas metrópoles 

brasileiras listados por Jacobi, a procrastinação da adequação e ampliação do 

serviço de transporte coletivo, no sentido de torná-lo uma alternativa viável e 

atraente para toda a população, facilita e estimula o crescente aumento da frota 

automotiva e agudiza os problemas de congestionamento e a incidência de 

acidentes de trânsito nas ruas. 

Como exemplo disso e da ineficiência do gerenciamento dos sistemas de 

mobilidade urbana, uma pesquisa recente da ANTP – Associação Nacional de 

transporte público44. exibida na edição de 7 de junho de 2009 da Gazeta do Povo, 

constatou que  o custo de uma viagem intra urbana de  sete quilômetros custa mais 

ao usuário do ônibus que ao motociclista ou condutor de um automóvel. 

Como já mencionado, Jacobi assinala que a maior parte dos riscos 

ambientais urbanos, inclusive o risco de acidente de transito, está circunscrita à 

esfera de competência municipal e diretamente vinculada ao uso e à ocupação do 

solo.  

                                                 
44 “Usuário de ônibus gasta mais que o de carro”. Gazeta do Povo, 7/06/2009, p.6. 
Segundo a pesquisa, em Curitiba a pessoa desembolsaria R$ 2,20 se usasse o ônibus, R$ 0, 67 indo 
de motocicleta e R$ 1,93 ou R$ 1, 67 se utilizasse um carro à gasolina ou à álcool, respectivamente. 
Observe-se que em relação aos automóveis, a relação mudaria se o veículo trafegar com mais de um 
ocupante.  
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Este fato, se de um lado indica que a intensidade e a disseminação dos 

problemas sócio-ambientais urbanos são em muito devidas à ineficácia da 

administração pública no planejamento e no controle do uso e da ocupação do 

território da cidade; de outro, representa uma possibilidade de resposta coletiva e 

institucional a esses riscos na esfera mais próxima dos problemas e das pessoas 

afetadas.  

Os riscos socioambientais urbanos têm raízes evidentes na distribuição 

desigual da riqueza e nas desigualdades verificadas no acesso à educação, ao 

trabalho, à saúde e ao pleno exercício da cidadania, de modo que a parte 

privilegiada não parece ter a suficiente consciência de suas responsabilidades para 

com o ambiente saudável e as camadas excluídas quase sempre sofrem com mais 

intensidade os efeitos das catástrofes urbanas e do despreparo da sociedade em 

responder a elas com eficiência e presteza.  

 

2.5.1 Acidentes de trânsito: risco e vulnerabilidad e 

Os acidentes de trânsito, pela letalidade e pelos transtornos e custos que 

impõe a sociedade, constituem uma modalidade de catástrofe urbana banalizada, 

tolerada como conseqüência inevitável do aumento da frota e do fluxo de veículos 

nas cidades desenvolvidas.   

Em Curitiba foram licenciados 1,09 milhão de veículos  no ano de 2008, cerca 

de 60.000 unidades a mais que no ano anterior, sendo que se mantida a taxa média 

de crescimento dos últimos 10 anos, a frota motorizada tende a atingir 2,10 milhões 

de veículos em 201845.  

Efetivamente, o crescimento urbano e a conseqüente expansão territorial das 

cidades, de um modo geral, têm feito aumentar a necessidade de deslocamentos 

motorizados e a supremacia do automóvel nas ruas. Por sua vez, a organização do 

espaço urbano, mesmo quando orientada por processos de planejamento e gestão 

urbana qualificados, pouco  consegue reduzir esta tendência com os mecanismos de 

intervenção que dispõe.  

                                                 
45 Bertotti, J. N. No ritmo atual, frota de veículos de Curitiba dobra rá em 10 anos . Gazeta do 
Povo, 22/06/2009. p.4. 
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Enquanto parte do conjunto de desdobramentos e conseqüências do 

crescimento urbano, a exposição da população ao risco de acidentes de trânsito tem 

aumentado em intensidade e em abrangência, seja pelo número crescente de 

veículos e transeuntes disputando o limitado espaço das vias urbanas, seja pela 

expansão horizontal, o adensamento populacional excessivo ou pela concentração 

de atividades geradoras de tráfego em determinadas áreas da cidade.  

Afora causas relacionadas aos veículos, o acidente de trânsito é, quase 

sempre, resultado de atitudes temerárias do transeunte condutor de veículos ou 

pedestre e das condições inseguras do traçado, execução e revestimento das vias 

urbanas, da sinalização, da iluminação e demais componentes do suporte físico da 

circulação.  Tanto a atitude insegura como a condição insegura subjacentes aos 

acidentes de trânsito, a exemplo do que acontece com os acidentes de trabalho, 

podem e devem ser afastadas do cotidiano da cidade, como forma de reduzir o risco 

e a vulnerabilidade da população a tais eventos.  

 O risco de acidente de trânsito alcança todas as pessoas que se 

deslocam pelas ruas da cidade, independentemente do meio de transporte utilizado. 

Assim, mesmo no final do século XIX, quando as ruas das cidades brasileiras eram 

dominadas pelo trânsito de pedestres que, eventualmente se obrigavam a 

compartilhá-las com as cadeirinhas carregadas por escravos ou com as seges, 

tílburis ou caleças puxadas por cavalos utilizados para a locomoção dos cidadãos 

mais abastados, este risco já existia e apenas agravou-se com a introdução no 

mesmo suporte viário dos primeiros bondes tracionados por muares, dos bondes 

elétricos e dos automóveis. 

 Em Curitiba, a partir de 1887, algumas ruas receberam os trilhos e os 

primeiros bondes puxados por burros que viabilizaram as primeiras linhas de 

transporte coletivo ligando o centro da cidade à Estação Ferroviária e aos bairros do 

Portão, Batel e Juvevê, até serem substituídos gradativamente pelos bondes 

movidos à eletricidade, a partir de janeiro de 1913 (figuras 1 a 3). 46 

Embora os trilhos tenham sido abandonados e recobertos com asfalto para o 

conforto do transporte individual, os principais trajetos dos bondes curitibanos 

                                                 
46  STIEL, W. C. História do Transporte Urbano no Brasil .. Disponível em  
http://br.geocities.com/gurnemanzbr/acbant/curitiba.html 
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serviram de referência para o atual traçado das vias Estruturais, concebidas no final 

da década de 60.   

 

FIGURA 1-  BONDE PUXADO POR BURROS, EM 1906, NA ESQUINA DAS ATUAIS  RUAS BARÃO 
DO RIO BRANCO E SETE DE SETEMBRO, EM CURITIBA  
Fonte: http://br.geocities.com/gurnemanzbr/acbant/curitiba.html 
 
. 

 

FIGURA 2  BONDES COM TRAÇÃO ANIMAL E ELÉTRICA EM CURITIBA, 1913Fonte: 
http://br.geocities.com/gurnemanzbr/acbant/curitiba.html 
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FIGURA 3  BONDE ELÉTRICO, AUTOMÓVEIS E CARROÇA NA ATUAL AV. LUIZ XAVIER, EM 
1936 
Fonte: www.museudantu.org.br 
 
 

Tão logo os primeiros automóveis – movidos a vapor- chegaram ao Brasil 

iniciou-se a história dos acidentes de trânsito. O primeiro acidente automobilístico 

registrado, segundo Oliveira47, teria acontecido em 1903 envolvendo o veículo de 

propriedade de José do Patrocínio dirigido por Olavo Bilac, na cidade do Rio de 

Janeiro.48  

A presença do veículo automotor nas ruas exigiu a rápida adequação das 

posturas municipais das grandes cidades de então. Em 1919 na reformulação do 

Código de Posturas de Curitiba de 1895, foram inseridos artigos que tratavam 

especificamente da “...regulamentação do tráfego de veículos, aí compreendidos 

também os carros de tração animal. A circulação, a sinalização, o estacionamento, o 

                                                 
47 OLIVEIRA, E. O Transporte Rodoviário no Brasil. Disponível em   (www. transitocomvida.ufrj.br). 
Acesso em 10/05/2009. 
48  Não consta da informação o tipo de acidente ou se houveram outros envolvidos menos célebres 
que o abolicionista e o poeta. 
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limite de velocidade, o registro do automóvel e a habilitação passaram a constar das 

normas estipuladas pela Câmara.49  

Com o passar do tempo estas medidas normativas que reformulavam o pacto 

que envolvia a utilização da rua, intencionalmente ou não, acabavam por destiná-la 

preferencialmente aos veículos automotores, relegando o pedestre a um plano 

secundário, aos limites quase sempre subdimensionados dos passeios.  

O Código Nacional de Trânsito, por exemplo, no seu artigo 29 estabelece que 

as normas às quais “o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação 

obedecerá ...” detalhadamente em doze incisos e nenhum deles se refere ao usuário 

pedestre. Eles são mencionados no parágrafo segundo do mesmo artigo, nesses 

termos: 

§ 2º. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em 
ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela 
segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela 
incolumidade dos pedestres. 

 

Este dispositivo dá o caráter de lei a um comportamento ético baseado no 

respeito pelo mais frágil, na moderação  e na gentileza, postura que se contrapõe a 

onipotência, egoismo e arrogância que estão por traz de muitos acidentes de 

trânsito, especialmente dos atropelamentos, colisões entre automóveis e motos, 

automóveis e bicicletas e, no caso de Curitiba, de automóveis e carrinhos de 

catadores de papel. 

O risco de envolver-se em acidente de trânsito está presente no cotidiano de 

todos, mas, como ocorre com outros tipos de riscos, a vulnerabilidade a ele também 

é bastante diferenciada. O descumprimento daquele singelo parágrafo eclipsado em 

meio aos 341 artigos da lei  nº 9.503/1997, certamente contribui para a formação de 

uma categoria de usuários mais vulneráveis aos riscos de acidentes de trânsito nas 

cidades brasileiras.  

                                                 
49 Casa da Memória. História de Curitiba . Disponível em www.casadamemoria.org.br  acesso em 
10/05/2009. 
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O BPTRAN Curitiba, Batalhão de Polícia de Trânsito reconhece como mais 

vulneráveis entre os usuários das ruas da capital os pedestres, os ciclistas e os 

motociclistas. Em 2008 o BPTRAN registrou 98 mortes no local do acidente, sendo 

que 64 correspondiam aos chamados usuários mais vulneráveis enquanto o número 

de motoristas e passageiros de veículos automotores somou 33 pessoas.  

Entre os 679 feridos com gravidade em 2008, 83 eram pedestres, 24 ciclistas 

e 274 motociclistas, sendo que até março de 2009 o batalhão já havia constatado 

695 feridos em acidentes, entre eles 89 eram pedestres, 24 ciclistas e 253 

motociclistas.50 

O alarmante número de acidentes com motociclistas, ciclistas e pedestres 

aparece como fenômeno mundial estudo da OMS Organização Mundial da Saúde já 

mencionado. Dados preliminares deste estudo, o número de acidentes fatais 

envolvendo estes usuários das ruas aumentou de 45% em 2007 para 49% em 

2008.51  

A principal razão desta vulnerabilidade diferenciada é, sem dúvida, o fato de 

pedestres, ciclistas e motociclistas não contarem com os mesmos aparatos de 

proteção que os motoristas e passageiros contam no interior de um automóvel 

quando se envolvem em um acidente, a começar pelo própria estrutura do carro, 

cinto de segurança, air-bags e até sensores de distâncias e de estabilidade que 

acompanham os modelos mais sofisticados e caros. 

Algumas pessoas são mais vulneráveis ao risco de acidentes também  em 

função da necessidade de exposição ao risco e dos trajetos que precisam percorrer,  

fatores que são altamente influenciados pela localização do bairro, sua densidade 

demográfica, sua taxa de motorização, peculiaridades do uso do solo e as 

características das suas vias em termos de função no sistema viário e que podem 

contribuir para aumentar o risco de acidentes em determinados bairros.  

Em Curitiba, por exemplo, os grupos de maior poder aquisitivo dependem 

cada vez menos dos serviços e oportunidades localizadas no centro da cidade, 

preferindo buscá-los nos shoping centers ou em locais que ofereçam facilidade de 

estacionamento. No entanto o centro continua atraente para moradores de bairros 

                                                 
50 Usuários vulneráveis morrem mais no trânsito. Jornal do Estado, 9/06/2009, p. b3. 
51 Idem. 
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que não conseguem ainda substituí-lo e que são responsáveis pelo intenso 

movimento de pedestres nas ruas centrais.  

Mais adiante, no capítulo 4 deste trabalho, os números da tabela 3- Bairros 

com maior número de ocorrência de acidentes de trânsito em 2007, apontam 

variações significativas na incidência de acidentes nos bairros mais populosos de 

Curitiba, fato que sugere que a população e os usuários das vias de cada bairro são 

ora mais ou ora menos vulneráveis ao risco de acidentes. O bairro Centro apresenta 

o maior número de atropelamentos (13,9% do total),  seguido pelo bairro CIC (7,9%)  

e pelo bairro Boqueirão (5,4%). 

Entendendo a vulnerabilidade como a característica de um grupo em termos 

de sua capacidade de se antecipar, enfrentar, resistir e se recompor diante de um 

perigo iminente, a vulnerabilidade ao risco de acidentes de trânsito é caracterizada 

pela possibilidade do indivíduo reduzir a exposição ao risco, assumir 

comportamentos mais seguros (respeito à sinalização, conhecimento e obediência 

as leis de trânsito, atenção, etc.), dispor de dispositivos de segurança em seu 

veículo, usar equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança, roupas 

claras e refletivas, etc.), No plano coletivo, a vulnerabilidade pode ser caracterizada 

pela atuação do poder público na sinalização, regulamentação, fiscalização e 

operação do trânsito, na adequação e manutenção a malha viária (ruas e ciclovias) 

e, de modo indireto, na gestão inteligente da mobilidade urbana (transporte coletivo, 

taxis, transportes especiais, etc. 

Nestes termos, o grau de vulnerabilidade ao risco de acidente de trânsito será 

diferenciado por fatores tais como a distribuição espacial das atividades e das fontes 

de satisfação das necessidades de deslocamento cotidiano do cidadão (local de 

trabalho, escola, serviços de saúde, etc.), da capacidade financeira de adquirir um 

veículo mais ou menos seguro (uma motocicleta de 120 cilindradas ou uma mini van 

equipada com piloto automático e computador de bordo) ou morar próximo dos 

corredores de transporte coletivo, bem como da divisão de prioridades 

orçamentárias do poder público. 

A vulnerabilidade ao risco e acidente de trânsito também está associada à 

capacidade de reação a ocorrência, principalmente no que se refere ao atendimento 
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das vítimas. No aglomerado urbano da Região Metropolitana de Curitiba, como em 

outras cidades brasileiras, o primeiro atendimento é prestado no local pelo SIATE – 

Corpo de Bombeiros e, quando necessário, as vítimas são encaminhadas para 

atendimento hospitalar pelo SUS – Sistema Único de Saúde. A vítima que dispuser 

de um plano de saúde ou de recursos para submeter-se a um tratamento 

diferenciado terá, naturalmente, diferentes chances de se recuperar em relação 

àquela submetida aos procedimentos padrões do SUS. 

Em estudo realizado em 178 países a OMS- Organização Mundial da Saúde 

verificou que nos países pesquisados morrem cerca de 1,2 milhão de pessoas a 

cada ano, sendo que para cada morte 11 pessoas são internadas em estado grave e 

outros 380 recebem atendimento médico em hospital.52 

Estes dados conduzem obrigatoriamente a uma reflexão sobre a extensão 

dos efeitos do acidente de trânsito para além do raio de relações diretas das vítimas 

(família e emprego, principalmente).   

O custo do atendimento médico hospitalar prestado às vítimas de acidentes é 

bastante oneroso aos cofres públicos. De acordo com estudos do IPEA- Instituto de 

Pesquisas Econômicas Aplicadas citados em matéria jornalística recente53, o SUS – 

Sistema Único de Saúde aloca cerca de um terço de seu orçamento (R$ 13 bilhões) 

no atendimento a vítimas de acidentes de trânsito.  

Estes recursos, que talvez não sejam suficientes para propiciar o atendimento 

adequado a todas as vítimas, são apenas parte do elevado custo social dos 

acidentes de trânsito e que são de difícil mensuração. Em pesquisa realizada em 

2006, o IPEA avaliou o impacto econômico dos acidentes em rodovias em termos de 

perdas na produção, despesas hospitalares afastamento do trabalho de vítimas e 

cuidadores, entre outros fatores, concluindo que o custo médio associado a uma 

pessoa que sai ilesa de um acidente é igual a R$ 1.040,00, a uma vítima ferida R$ 

36.305,00 e a uma vítima fatal R$ 270.165,00. 54 

                                                 
52 Usuários vulneráveis morrem mais no trânsito. Jornal do Estado, 9/06/2009, p. b3. 
53 “  SUS gasta R$ 13 bilhões com vítimas do trânsito”. Folha de Londrina, 01/06/2009. 
54 IPEA. Ipea divulga resultados finais da pesquisa sobre o custo dos acidentes de trânsito nas 
rodovias . disponível em http://www.ipea.gov.br/003/00301009.jsp?ttCD_CHAVE=1637. acesso em 
12/05/2009. 
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Tão necessário e urgente quanto reduzir os riscos de acidentes de trânsito é 

minimizar a discrepância espacial e social no grau de vulnerabilidade. 

 Somente políticas públicas e ações integradoras por parte da sociedade 

poderão eliminar ou, ao menos, diminuir as distâncias e as diferenças entre os 

habitantes das cidades, de modo que os benefícios da vida urbana e o custo 

econômico e socioambiental que eles acarretam sejam equitativamente distribuídos, 

segundo a necessidade e a capacidade de cada comunidade. 

 



 47 

3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE  URBANIZAÇÃO E O 
PLANEJAMENTO URBANO 

 

 As cidades contemporâneas são a expressão mais eloqüente da evolução da 

sociedade humana ao longo dos últimos milênios. Nelas se observam as conquistas 

da ciência e da tecnologia produzindo conforto e bem estar em meio a perigos e 

ameaças, o passado e o presente, o natural e o construído dividindo o mesmo 

espaço, nem sempre de forma harmoniosa. 

Viver na cidade é atraente e sedutor, mas implica em submeter-se a uma 

série de condições que nem sempre correspondem aos padrões de dignidade, 

salubridade e suprimento de necessidades básicas almejados, uma vez que os seus 

benefícios não são uniformemente distribuídos no espaço e entre as pessoas que 

nela habitam.   

 Mais do que habitar uma área urbanizada, viver na cidade é participar da 

sociedade urbana e seus sistemas de objetos (água tratada, eletricidade, automóvel, 

serviços, etc.) e sistemas de valores (lazer, hábitos, moda, preocupações com 

segurança, etc), exercitando um modo de vida que hoje já se espalha para além dos 

limites físicos da cidade, como já observou Lefebvre55  

 A cada momento da história a cidade adquirirá um caráter próprio para abrigar 

a forma de organização social e de produção que caracteriza aquele momento. 

Como assinala Lefebrve, existiu uma cidade arcaica grega ou romana ligada a posse 

de escravos, a cidade medieval inserida na relação feudal, a primeira sendo 

essencialmente política e a segunda sendo, além de política, comercial, artesanal e 

bancária.  

A cidade industrial, naturalmente, veio refletir as características da nova 

organização social vinculada ao novo modo de produção que se consolidou no 

século XIX, ao oferecer respostas às demandas por espaço para moradia, para a 

indústria, para a circulação de bens e pessoas, em quantidade e velocidade inéditas 

até então, constituindo-se em um fenômeno cujo estudo ensejou o aparecimento do 

urbanismo moderno. 

 

                                                 
55 LEFEBRVE, H. O direito à cidade . São Paulo: Ed. Moraes, 1991. p. 11. 
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 3.1  Aspectos da urbanização no século XIX : a cid ade industrial  

  A inter-relação entre a cidade e o campo atravessou os tempos com 

pequenas modificações, mas sempre dentro de um relativo equilíbrio entre a oferta e 

demanda de serviços e produtos que acabava por regular o crescimento dos centros 

urbanos em função da capacidade do campo fomentar uma movimentação 

econômica suficiente para sustentar um determinado número de dirigentes e 

viabilizar a atividade de um determinado número de pessoas dedicadas à produção 

de utensílios e prestação de serviços.  

Este equilíbrio, relativo por ser ditado pelo interesse das classes dirigentes, 

não persistiria por muito tempo diante das transformações trazidas pela chamada 

Revolução Industrial, a partir do final do Século XVIII. 

Até então, a exemplo do que ocorria na Grã-Bretanha, um número 

relativamente pequeno de proprietários monopolizava a terra e a fazia cultivar por 

arrendatários, camponeses sem terra e pequenos agricultores. Segundo o 

historiador Eric Hobsbawn, esta estrutura permitia à agricultura aumentar sua 

produção e produtividade para alimentar uma crescente população não agrícola, 

fornecer um significativo excedente de pessoal para a cidade e a indústria e 

viabilizar o acúmulo de capital a ser investido em setores mais modernos da 

economia56 . 

O setor industrial britânico aproveitou-se desta disponibilidade de capital e 

mão-de-obra, somou-a a um certo desenvolvimento tecnológico no processamento 

do algodão, ao uso da máquina a vapor e às vantagens econômicas do trabalho 

escravo nas áreas produtoras de matéria-prima para consolidar-se e, em 

conseqüência disso, atraiu para as cidades industriais um contingente populacional 

elevado em curtos espaços de tempo. 

Em um período muito breve, o crescimento da população das cidades 

inglesas  já excedia em muito a disponibilidade de espaço construído e a capacidade 

de suprimento da demanda por habitações, com a agravante de que a maioria da 

população que procurava as cidades era muito pobre e de que a indústria pagava 

salários baixíssimos que mal cobriam as despesas de alimentação, condições que 

impediam que a maioria das pessoas pudesse providenciar sua própria moradia. 

                                                 
56 HOBSBAWN, E. A era das Revoluções  -1789-1848. Rio de Janeiro, Paz e terra, 1977. 
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As cidades industriais ocuparam o núcleo antigo das cidades, formado na 

Idade Média, com suas ruas estreitas e casas transformadas em cortiços, em 

condições que foram dramaticamente descritas por Engels em 1845, tal como cita 

Choay57 (1992): 

“...Examinemos alguns desses bairros pobres. Há primeiro Londres e em Londres, a célebre 
“Ninhada de Corvos” ( Roockery ), St. Giles, onde só se pode passar por algumas ruas .... 
Esse St. Giles está situado no meio da parte mais populosa da cidade, cercado por ruas 
iluminadas e largas, por onde se agita a alta sociedade londrina - bem perto de Oxford Street, 
de Trafalgar Square e do Strand. Constitui-se numa massa de casas de três ou quatro 
andares, construída sem planejamento, com ruas estreitas, tortuosas e sujas, onde reina uma 
animação tão intensa quanto nas ruas principais, ressalvando-se que ali só se vê gente da 
classe operária. O comércio é feito nas ruas: cestos de legumes e frutas, naturalmente todos 
de má qualidade, reduzem mais a passagem e deles emana um cheiro repugnante. As casas 
são habitadas dos porões aos forros, tão sujas fora quanto dentro, com um aspecto tal que 
ninguém desejaria morar nelas. ..... ; aqui mesmo neste bairro de ladrões, as portas são 
inúteis porque não há o que roubar. 

Por toda parte, montes de lixo e cinzas e a água suja jogada na frente das portas acabam por 
formar placas nauseabundas. 

É ali que moram os mais pobres dos pobres, os trabalhadores mais mal pagos, junto com os 
ladrões, os escroques e as vítimas da prostituição, todos misturados.”  

 Engels comenta que em Londres, naquela época, “...cinqüenta mil pessoas 

levantavam-se a cada manhã sem saber onde deitariam a cabeça na noite 

seguinte.” 

 As péssimas condições de moradia e de sobrevivência do proletariado urbano 

de então contrastavam com os avanços tecnológicos e com o sucesso econômico 

das indústrias, situação que refletia com precisão a lógica do modo de produção 

capitalista e que não é muito diferente do que se vê nas metrópoles do presente. 

Ainda no final do século XVII, o número crescente de trabalhadores das 

indústrias e as péssimas e desumanas condições em que eram obrigados a 

trabalhar e viver, bem como o inflexível regime de trabalho que não lhes 

proporcionava nenhuma liberdade, nenhuma educação e nenhum poder político, 

constituiam o ambiente propício para o surgimento de revoltas e distúrbios civis que 

ameaçavam a nova ordem econômica58.  

Como conseqüencia do impacto do acelerado crescimento populacional das 

cidades e do conjunto de transformações trazidas pela Revolução Industrial, 

instalou-se um processo de degradação do ambiente urbano que desafiou alguns 

                                                 
57 CHOAY, F. O Urbanismo . São Paulo: Ed. Perspectiva, 1992. p. 
58 BURKE, J. e ORNSTEIN, R. O presente do Fazedor de Machados. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1999).p.  
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intelectuais de diversas áreas do conhecimento, aos quais Choay chamou de pré-

urbanistas. 

Segundo estes estudiosos, para adaptar-se à nova realidade da indústria  a 

cidade moderna precisaria promover a melhoria das suas condições de organização 

espacial, higiene e salubridade, utilizando os então recentes avanços da ciência e da 

tecnologia na proposição de modelos, normas e regulamentos relativos à ocupação 

do solo urbano.  

O reconhecimento dos benefícios da insolação e da ventilação renovadora do 

ar para a salubridade dos ambientes da moradia, da higiene corporal e até da prática 

de lavar roupas para a saúde e bem-estar da população, inspirou a concepção de 

normas e regras para o traçado das ruas, de recuos da edificação em relação ao 

alinhamento predial, afastamentos das divisas dos lotes vizinhos, isolamento de 

atividades tidas como perigosas (indústrias, hospitais, abatedouros, etc.), medidas 

que tornariam as cidades mais salubres e agradáveis, inaugurando uma nova visão 

de Urbanismo na qual a preocupação estética cede espaço para a preocupação com 

a eficiência, funcionalidade e salubridade das cidades do novo tempo.  

O estudo da cidade passa a ter como referência as experiências, erros e 

acertos do passado aliados ao pensamento tecnológico e científico de então, 

preconizando o controle do crescimento e da ocupação urbana por meio de normas 

e regras instituídas com a finalidade de atingir uma situação idealizada de conforto, 

bem-estar e funcionalidade, sempre de acordo com a concepção de quem a 

idealizou. 

  Richard Owen, Charles Fourier e Benjamin Richardson,  conforme menciona 

Choay59, foram alguns dos pensadores que desenvolveram propostas de 

organização do ambiente urbano com a indisfarçada intenção de humanizar a cidade 

industrial através de novas formas de assentamento que se contrapunham a 

configuração herdada do passado. Cada uma a seu modo, suas concepções 

privilegiavam a amplitude de espaços, as áreas verdes, o traçado geométrico e até 

mesmo prescreviam comportamentos sociais adequados para o funcionamento da 

cidade diferente que propunham. 

  Os pré urbanistas entendiam que as mudanças no ambiente urbano 

                                                 
59  CHOAY,F. Op. Cit. P. 
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requeriam profundas modificações no homem e na sociedade, a julgar pela sua 

preocupação em  estabelecer em seus estudos padrões para o uso e ocupação do 

solo que promovessem um modo de vida diferente, segundo princípios alguams 

vezes distantes da ordem vigente. 

  Bem sucedido industrial, defensor da redução da jornada de trabalho e da 

escolarização obrigatória, Owen propunha o estabelecimento de pequenas 

comunidades de no máximo dois mil habitantes nas quais as indústrias seriam 

isoladas por vastas áreas verdes. Ele recomendava a adoção de alojamentos 

coletivos em edifícios multifuncionais, como solução mais racional e viável de suprir 

a demanda por moradia e serviços públicos e socializar as responsabilidades da 

familia na criação e educação dos filhos.  

  Com este mesmo sentido porém no bojo de uma proposta radical de 

reestruturação social baseada na associação e cooperação, Fourier concebeu os 

falanstérios, edifícios multifuncionais dimensionados para alojar cerca de 1600 

pessoas. Estes edifícios deveriam ser separados entre si por espaços de isolamento 

(vazios) com largura no mímimo igual à metade da altura da fachada 

correspondente, de modo que a cidade mantivesse “... entre parques e jardins, pelo 

menos tanto terreno vazio quanto ocupa sua superfície construída.”60 

  Na concepção do médico, cientista e humanista Richardson, a cidade 

apropriada teria no máximo 100.000 habitantes ou 20.000 casas ocupando 1.620 

hectares e obedecendo a gabaritos e regras estabelecidas para garantir a higiene, a 

insolação, espaços vazios, etc.  

  Sendo propostas formuladas ainda na primeira metade do século 19, sob o 

impacto dos primeiros efeitos práticos da indústria sobre as cidades européias, elas 

apontavam soluções para a nova realidade urbana que, contraditoriamente, 

encerravam um certo desejo de reproduzir na cidade algumas das vantagens da 

vida no campo. Ao mesmo tempo que impunham ao homem urbano a obrigação de 

enquadrar-se nas normas e regras exigidas para o funcionamento da nova cidade, 

incluiam nelas os espaços livres, a arborização e a insolação na composição de 

ambientes mais salubres e humanizados mas também menos distantes do ambiente 

rural.  

                                                 
60 CHOAY, F. Op.cit. p.69. 
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  Na virada do século, Ebenezer Howard apresenta uma proposta alternativa  

“... na qual todas as vantagens da vida mais ativa da cidade e toda beleza e delícias 

do campo podem estar combinadas de um modo perfeito”. Proposta em 1898,  a 

cidade-jardim, teria como objetivo “... elevar o nível de saúde e do bem estar de 

todos os trabalhadores...” em uma “... combinação sadia, natural e econômica da 

cidade com a vida do campo” 61.  

A cidade-jardim, na sua concepção original mostrada na figura 4, teria 

preferencialmente a forma circular com um raio de 1.130 metros, no centro de uma 

área de 2.400 hectares em terreno de propriedade coletiva. Quando atingisse a 

população de 32.000 habitantes, uma nova cidade-jardim seria constituída além da 

área agrícola da primeira, de forma a manter o conceito inicial e atender à demanda.  

 

 

 

FIGURA 4. O PLANO TEÓRICO DA CIDADE - JARDIM 
Fonte: www.drwagnernet.com/40b/lectures/05.00-Howard 

 

Rebatendo antecipadamente àqueles que questionariam a viabilidade do seu 

modelo de grupos de cidades pequenas em países antigos entregues ao modo de 

produção capitalista, Howard escreveu que “ o que é  pode impedir por algum tempo 

o que deveria ser , mas não pode deter a marcha do progresso. Essas cidades 

superpopulosas eram o que de melhor podia ser construído por uma sociedade ... 

baseada no egoísmo e na avidez”, recomendando ao leitor que não tomasse como 

                                                 
61 CHOAY, F. Op cit. p.220. 
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certo a idéia de que as grandes cidades são, “ em sua forma atual, muito mais 

permanentes que o sistema de diligências, que foi objeto de viva admiração até ser 

suplantado pela estrada de ferro” 62.   

A tal sociedade baseada no egoísmo e na avidez, contrariando a expectativa 

de Howard, continuou produzindo grandes cidades e periferias degradadas até 

nossos dias.  

As propostas e experiências de Howard e dos pré urbanistas mencionados 

não enfrentavam devida ou suficientemente alguns aspectos da nova ordem 

econômica e seus reflexos na vida urbana. Um destes aspectos consistia no fato do 

capitalista, como bem observa Munford63, ser atavicamente avesso às restrições 

legais, aos regulamentos que submetessem o investimento, lucro e acumulação 

privados ao bem estar comum. Portanto, haveria enorme dificuldade em fazer 

cumprir as normas de uso e ocupação do solo que colidissem com os interesses de 

localização e otimização dos investimentos privados. 

Por outro lado, o desenvolvimento dos meios de transporte e o 

desenvolvimento tecnológico favoreciam a busca de novos mercados e 

fornecedores, fato que limitava a capacidade de imposição das administrações 

municipais ao risco de perder contribuintes. Por sua própria natureza, como observa 

Munford, o capitalismo 

 “... solapou a autonomia local ... e introduziu um elemento de instabilidade, aliás, de corrosão 
ativa, nas cidades existentes (até então, no final do século XIX). Em sua ênfase na 
especulação, ..., nas inovações lucrativas antes que nas tradições conservadoras do valor e 
da continuidade, o capitalismo tendeu a desmantelar toda a estrutura da vida urbana e a 
colocá-la numa nova base impessoal: o dinheiro e o lucro. .... Os interesses do dinheiro 
progressivamente dominaram os interesses da terra, no traçar e construir os novos bairros da 
cidade... Quando a terra se tornou um produto, e não um bem permanente, fugiu a qualquer 
espécie de controle comunal. ”64. 

 

No entanto, os fundamentos conceituais das  propostas ousadas dos 

pensadores da cidade mencionados, principalmente aqueles que também inspiraram 

a concepção do urbanismo modernista como a conveniência do afastamento entre 

edificações, da separação de funções, da manutenção de áreas livres, do controle 

da densidade, etc., continuam presentes nas regulações urbanísticas de hoje. 

                                                 
62 CHOAY, F. Op.Cit. p. 228. 
63 MUNFORD, L. A cidade na história suas origens, transformações e  perspectivas . São Paulo:  
Martins Fontes. 1998. p.450. 
64 MUNFORD. Op.Cit. p.451. 
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3.2. O urbanismo modernista.  

O ritmo da produção industrial no século XIX impulsionado pelos avanços 

científicos e tecnológicos, não encontrava resposta nas utopias de Richardson, 

Owen ou Howard. A cidade moderna requeria uma forma igualmente moderna e 

dinâmica de organização do seu espaço e as idéias sobre como deveria ser esta 

cidade que emergem no início do século XX, segundo Oliveira, estavam claramente 

associadas a idéia de reforma social, da convicção de que ao se organizar o espaço 

urbano a própria sociedade seria organizada e dotada de sentido65. 

Em julho de 1933, com a finalidade de discutir e propor formas de planejar e 

administrar as cidades modernas, um grupo de arquitetos e urbanistas liderados por 

Le Corbusier realizou o IV CIAM - Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, 

lançando na ocasião as bases do chamado Urbanismo Funcionalista em um 

documento denominado Carta de Atenas. 

Este verdadeiro manifesto foi elaborado a partir da observação de 33 cidades, 

a maioria delas localizadas na Europa, na qual os membros do CIAM constataram 

que como traço comum elas apresentavam “ a desordem instituída pelo maquinismo 

...”66 e o fato de não mais corresponderem à função primordial da cidade, “.. que é 

de abrigar os homens e abrigá-los bem.”  

Na sua primeira parte, a Carta de Atenas introduz algumas concepções gerais 

que servem de base para as suas propostas. Inicia assinalando que a cidade é só 

uma parte de um conjunto econômico, social e político que constitui a região e que 

muitas vezes a aglomeração principal se expande para além de seu limite 

administrativo e este se torna um obstáculo à boa gestão do conjunto.   

Assinala que, na cidade, a justaposição do econômico, do social e do político 

com os valores de ordem psicológica e fisiológica próprios do ser humano, introduz 

preocupações de ordem individual e de ordem coletiva, princípios contraditórios que 

precisam ser conciliados para que a vida se desenvolva. O indivíduo incorporado ao 

grupo compensaria o peso da submissão às normas de convivência com a proteção, 

segurança e possibilidade de atender a sua necessidade de vida social. “Um plano é 

                                                 
65 OLIVEIRA, M. Brasília: o mito da trajetória da nação. Brasília: Paralelo 15, 2005.  
66 Esta e as demais transcrições foram extraídas do texto do documento disponibilizado no portal do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, http://portal.iphan.gov.br/portal. 
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sábio quando permite uma colaboração frutífera, propiciando ao máximo a liberdade 

individual.” 

Segue a Carta reconhecendo que, na cidade, as constantes psicológicas e 

biológicas da vida humana sofrerão influência do meio ( situação geográfica e 

topográfica, situação econômica e política), condição que somada às religiões e 

filosofias de cada povo multiplicariam a diversidade dos empreendimentos, de modo 

que cada grupo social proporia seu modo de ver e sua razão de viver pessoais. 

 A História demonstra, segundo a Carta, que as características de uma cidade 

são determinadas por circunstâncias particulares tais como a necessidade de defesa 

militar, descobertas científicas, desenvolvimento das comunicações e dos meios de 

transporte. Neste sentido, a velocidade dos veículos mecânicos67 veio modificar um 

antigo condicionante da expansão horizontal da cidade, a velocidade da marcha 

humana, abreviando o fim de uma restrição que perdera o sentido. Esta mudança 

exigiria também a revisão do papel da rua na dinâmica da vida urbana.  

As razões que presidem o desenvolvimento das cidades estariam submetidas 

a mudanças contínuas, fato que requereria algum cuidado no momento de decidir o 

que deve subsistir no tempo como símbolo e expressão da alma coletiva e dos 

valores que condicionam a formação do indivíduo tanto quanto “... o clima, a região, 

a raça, o costume.” Em função disso, a Carta dedica atenção especial ao patrimônio 

histórico das cidades, recomendando formas de conciliação e convivência entre as 

expressões do passado e do presente, coerentes com seus princípios globais. 

A era da máquina, como a Carta de Atenas alcunha o período iniciado com a 

Revolução Industrial, teria provocado “... imensas perturbações no comportamento 

dos homens, em sua distribuição sobre a terra, em seus empreendimentos...”, 

subvertendo as condições de trabalho, esvaziando o campo e entupindo as cidades. 

“ Um ritmo furioso associado a uma precariedade desencorajante desorganiza as 

condições de vida, opondo-se ao ajuste das necessidades fundamentais.”   

Analisando criticamente o núcleo histórico das cidades analisadas e algumas 

zonas de expansão industrial do Século XIX, a Carta chama atenção para a relação 

entre as elevadas densidades e as técnicas construtivas disponíveis, cujas 

                                                 
67 A Carta de Atenas em nenhum momento se refere a automóveis e sim a veículos mecânicos, 
expressão que certamente abrange todos os veículos auto impulsionados como o trem, o metrô, 
ônibus, caminhões e até mesmo barcos. 
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limitações provocavam ambientes caracterizados pela insuficiência de superfície 

habitável por pessoa, mediocridade das aberturas para o exterior, ausência de sol, 

ausência ou insuficiência de instalações sanitárias e promiscuidade proveniente das 

disposições internas da moradia, da má orientação solar e da vizinhança 

desagradável. 

Com o advento das técnicas construtivas modernas e certos avanços 

tecnológicos68, estas situações poderiam ser corrigidas ou prevenidas, segundo 

propõe a Carta, destinando à habitação as melhores localizações em termos de 

clima e topografia, insolação e áreas verdes, fixando-se um número mínimo de 

horas de insolação para cada moradia, proibindo-se o alinhamento das habitações 

ao longo da ruas, separando a circulação de veículos da de pedestres e, com as 

possibilidades de construção em altura, liberando amplas superfícies verdes entre as 

construções. 

Nas suas conclusões, a Carta estabelece o que chama de pontos de doutrina, 

ou seja, a referência conceitual da forma de ver, planejar e gerir a cidade proposta. 

De início, alerta sobre a necessidade de controle dos agentes que modificam a 

cidade, de forma a “...assegurar – nos planos espiritual e material, a liberdade 

individual e o benefício da ação coletiva” e de promover a coordenação harmoniosa 

das transformações pela via do planejamento.   

A escala humana seria o parâmetro para o dimensionamento de todas as 

coisas e deve ser utilizada para determinação de áreas e distâncias, incluindo o 

respeito ao ritmo natural do homem e o movimento aparente do sol. 

Certamente o ponto de doutrina mais divulgado da Carta de Atenas é a 

afirmativa de que “as chaves do urbanismo estão nas quatro funções: habitar, 

trabalhar, recrear-se nas horas livres e circular.”   Partindo da crítica à preferência do 

urbanismo praticado no começo do século pela circulação e abertura de grandes 

avenidas, o documento conceitua cada uma das quatro funções do urbanismo que, 

no âmbito do presente trabalho, convém destacar: 

 

                                                 
68 O concreto armado, as estruturas metálicas e o elevador já eram conhecidos  e utilizados desde o 
final do século XIX, porém muito aquém de suas reais possibilidades. Os prédios históricos da 
Universidade Federal do Paraná e da Prefeitura Municipal, construídos entre 1913 e 1920 no centro 
de Curitiba, são exemplos disso.        
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“... primeiramente, assegurar aos homens moradias saudáveis, isto é, locais onde o espaço, o 
ar puro e o sol, essas três condições essenciais da natureza, lhe sejam largamente 
asseguradas; em segundo lugar, organizar os locais de trabalho de tal modo que, ao invés de 
serem uma sujeição penosa, eles retomem seu caráter de atividade humana natural; em 
terceiro lugar, prever as instalações necessárias à boa utilização das horas livres, tornando-
as benéficas e fecundas: em quarto lugar, estabelecer o contato entre essas diversas 
organizações mediante uma rede circulatória que assegure as trocas, respeitando as 
prerrogativas de cada uma.” 

 

Este ponto central da doutrina do urbanismo funcionalista, perde muito de sua 

pertinência se a moradia, a organização dos locais de trabalho, as instalações e 

oportunidades de recreação e o sistema de circulação não possuírem os atributos de 

qualidade citados. A Carta de Atenas considera que através de um plano capaz de 

mobilizar conhecimento e técnica é possível fornecer a cada uma das funções 

chaves condições mais favoráveis pata o seu desenvolvimento, conferindo a elas  

 

“ ... autonomia apoiada nos dados fornecidos pelo clima, pela topografia e pelos costumes; 
elas serão consideradas entidades às quais serão atribuídos territórios e locais para cujo 
equipamento e instalação serão acionados todos os prodigiosos recursos das técnicas 
modernas. Nessa distribuição serão consideradas as necessidades vitais do indivíduo e não o 
interesse ou o lucro de um grupo particular.”  

 

Ressalte-se que a formação do indivíduo, conforme entendimento 

manifestado na Carta, é condicionada pelas expressões da alma coletiva e dos 

valores do grupo, tanto quanto o é pelo “... o clima, a região, a raça, o costume.” Sob 

esta ótica, as necessidades vitais do indivíduo devem ser entendidas como aquelas 

indispensáveis a manutenção do corpo e da mente saudáveis, necessidades que 

terão componentes universais como respirar ar puro e componentes peculiares a 

cada grupo de indivíduos como por exemplo, dispor de água para   banhos diários 

ou local apropriado para orações, etc..  

Portanto, uma das tarefas primeiras do plano seria exatamente identificar e 

conhecer os componentes peculiares das necessidades dos indivíduos da cidade 

em estudo, sob pena de submeter a doutrina do urbanismo modernista a pecha de 

ser, como na avaliação de Kanashiro,  

 

“Ideologicamente... atrelado às questões do homem-tipo (biologicamente idêntico 
independentemente de seus valores sociais e culturais).... Admitindo um modelo de homem 
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universal, reduz-se a vida urbana àquelas quatro funções básicas e ignoram-se as condições 
específicas do local tanto em termos físico-ambientais quanto socioculturais”69 

 

O zoneamento ordenará o território levando em conta as funções-chaves 

habitar, trabalhar e recrear-se, cabendo a circulação apenas estabelecer uma 

comunicação proveitosa entre elas. A Carta tem como necessário “... classificar e 

diferenciar os meios de transportes e estabelecer para cada um deles um leito 

adequado à própria natureza dos veículos”, com o sentido de evitar o conflito e os 

riscos do uso simultâneo de uma via pelo veículo e pelo pedestre e não submeter 

um à necessidade e conveniência do outro.    

  A submissão do plano e da gestão urbana a conveniências econômicas e 

interesses alheios ao bem estar da coletividade, em detrimento das mencionadas 

necessidades vitais do indivíduo, certamente gerará disfunções que penalizarão a 

coletividade e comprometerão os resultados do planejamento. Uma destas 

disfunções é a intensificação do risco de acidentes de trânsito. 

Os princípios do Urbanismo Modernista inspiraram inúmeros planos e projetos 

de cidades modernas já a partir de sua divulgação, porém provavelmente uma das 

mais fieis e felizes iniciativas de concretização destes princípios ocorreu no projeto 

da cidade de Brasília, idealizado por Lucio Costa nos anos 5070.  

Como parte de uma tentativa de projeto de nação moderna e progressista que 

se ensaiava no governo Juscelino Kubitschek, o arquiteto Lucio Costa entendia que 

a nova capital deveria ser “... concebida não como simples organismos capaz de 

preencher satisfatoriamente e sem esforço as funções vitais próprias de uma cidade 

qualquer, não apenas como urbs  mas como civitas,  possuidora de atributos 

inerentes a uma capital.”  

 

                                                 
69 KANASHIRO, M. Da antiga à nova Carta de Atenas − em busca de um p aradigma espacial de 
sustentabilidade . In Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 9, p. 33-37, jan./jun. 2004. Editora UFPR. 
p.34. 
70 O trabalho terceiro colocado no concurso de projetos vencido por Lucio Costa, de autoria de Rino 
Levi e equipe,  tinha o propósito confesso de ser fiel aos princípios da Carta de Atenas. A proposta 
previa abrigar 288.000 pessoas em 18 edifícios com capacidade para 16.000 moradores cada.  
Disponível em: www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/PDFs_revista_2/2_Célia%20Gonsales.pdf – 
Acesso em 20/01/2009. 
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FIGURA 5  A CONCEPÇÃO DE PROJETO DE BRASÍLIA NO TRAÇO DE LUCIO COSTA 
Fonte: www.infobrasilia.com.br 

 

O projeto deveria, portanto, criar um arranjo material capaz e exprimir de 

pronto o caráter simbólico que as cidades adquirem com o tempo e, 

concomitantemente, acomodar a estrutura administrativa do país com 

funcionalidade.   

A proposta –reproduzida na figura 5 - realiza esta intenção ao longo de dois 

eixos principais, um deles reto, dedicado aos papéis de representação e gestão 

inerentes à capital do pais e outro eixo levemente curvado, destinado a habitação e 

demais atividades da cidade. No primeiro, Lucio Costa utiliza o que chamou de 

escala monumental, na qual “... o homem adquire dimensão coletiva;”  e no 

segundo, no interior das superquadras, a escala residencial. Um conjunto de 4 

superquadras formariam uma unidade de vizinhança equipada para atender 

adequadamente, segundo Oliveira,  os elementos primários e secundários de 

socialização – família, igreja, escola e clube.71   

O fato da cidade ter uma data para ser inaugurada, determinou um ritmo 

acelerado para os projetos e obras que, certamente, limitou a exploração das 

possibilidades de aprimoramento da concepção de Lucio Costa.   

  Como toda obra-manifesto, o projeto e a cidade de Brasília despertam 

opiniões favoráveis e contrárias, sendo que mesmo estas não lhe retiram a 

                                                 
71 OLIVEIRA,M. Op. Cit 
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originalidade e a ousadia. Trata-se de uma cidade concebida para uma sociedade 

nova ou, como dizia Lucio Costa, a uma civilização diferente daquela que nela se 

instalou.  

Ainda no ano da inauguração de Brasília, o arquiteto Oscar Niemeyer, 

constrangido com a impossibilidade dos operários manterem as condições de vida 

sonhada no plano, uma vez que só conseguiram alojar-se nas cidades satélites, 

reconhecia que “... as condições sociais vigentes colidiam com o espírito do plano, 

criando problemas impossíveis de resolver na prancheta.”72  

O desabafo do mestre toca no ponto em que se concentram as críticas mais 

ferrenhas e nem sempre justas dirigidas ao urbanismo modernista. O seu calcanhar 

de Aquiles teórico foi exatamente superestimar o papel da organização territorial na 

vida urbana, no cotidiano do cidadão e da sociedade, bem como das possibilidades 

da tecnologia solucionar todos os problemas urbanos, desvio que se deve menos 

aos mentores do movimento e mais  aos seguidores mais entusiasmados que 

praticaram o urbanismo funcionalista autoritariamente, sob a égide do capitalismo 

selvagem ou mesmo dos modelo de socialismo da antiga Cortina de Ferro. 

Os princípios do Urbanismo e algumas cidades e empreendimentos que os 

tiveram como referência, foram e continuam sendo alvo de críticas ferinas de 

diversos autores, alguns como Hall73, beirando a grosseria e o preconceito.  Além 

de desferir ataques pessoais a Le Corbusier e a sua obra, Hall oferece aos leitores 

um relato caricatural do processo de construção e da cidade de Brasília, capital do 

pais “... que parece ter saído de um conto da carochinha” e de um “...povo 

reconhecidamente relutante em trabalhar, seja árdua ou continuadamente.”  74 

Outros críticos do modernismo, como o arquiteto britânico Leon Krier citado 

por Harvey75, queixam-se que o planejamento urbano modernista trabalha sempre 

com zoneamentos monofuncionais, de modo que a circulação das pessoas entre 

uma zona e outra torna-se a principal preocupação do planejador e que esta forma 

de planejar seria responsável pela pobreza simbólica da arquitetura e da paisagem 

urbana atuais.  

                                                 
72.Idem 
73 HALL, P. Cidades do Amanhã . São Paulo: Perspectiva, 2007. p.241/242. 
74 HALL, P. Op. Cit. p. 254 e 255. 
75 HARVEY, D. Condição pós- Moderna . São Paulo: Loyola, 1993.p.69. 
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 Os modernistas, segundo o mesmo autor, vêem o espaço urbano como “... 

algo a ser moldado para propósitos sociais e, portanto, sempre subserviente à 

construção de um projeto social...”, enquanto aqueles a quem o mesmo autor chama 

de pós- modernistas vêem  o espaço como “... coisa independente e autônoma a ser 

moldada segundo objetivos e princípios estéticos que não têm necessariamente 

nenhuma relação com algum objetivo social abrangente, salvo, talvez, a consecução 

da intemporalidade e da beleza desinteressada como fins em si mesmas.”  

Coincidência ou não, este pensamento dito pós-moderno se aproxima muito 

das idéias de Camillo Sitte76 que referindo-se aos planejadores daquela época, em 

1889, lamentava o fato de que, “... quase ninguém mais se ocupa da construção 

urbana enquanto obra de arte, mas apenas enquanto problema técnico “77. No 

entanto, ao invés de negar a solução técnica como os pós-modernistas, Sitte 

pretendia incorporar a ela os princípios artísticos que tornariam as cidades belas e 

agradáveis, além de eficientes. 

Talvez um dos maiores méritos do Urbanismo Funcionalista, de Corbusier e 

seus seguidores, tenha sido a disseminação da idéia de que, sem a ilusão ou a 

pretensão de transformar a sociedade, é possível e necessário planejar e gerenciar 

o crescimento urbano de forma racional e eficiente, buscando a melhoria da 

qualidade de vida de toda a população e a preservação do ambiente urbano em 

condições saudáveis.  

Lamentavelmente, um de seus legados nefastos é a segregação espacial que 

se estabelece nas cidades sob a justificativa de organizar a gestão, otimizar 

recursos e promover a valorização do solo, exatamente quando políticas de 

desenvolvimento urbano sucumbem perante as leis do mercado e a mencionada 

busca da melhoria da qualidade de vida da população e a preservação do ambiente 

urbano é subjugada pela disposição de integrar (ou  entregar?) a cidade aos 

processos de geração de lucro.   

Isso tornou-se possível, entre outras razões, porque o caráter autoral, o ideal  

cientificista intervencionista e a pretensão de transformar a vida e a cidade com suas 

                                                 
76 Camillo Sitte, urbanista alemão, autor do livro “A construção das cidades segundo seus princípios 
artísticos”, publicado em 1889, no qual discorre sobre a dimensão estética da cidade e desenvolve 
princípios para o traçado urbano onde esta dimensão complementa os aspectos funcionais.  
 
77 SITTE, C. A construção das cidades segundo princípios artísti cos . São Paulo: Ática, 1992.  
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intervenções, características típicas do urbanismo funcionalista, requerem doses 

elevada de determinação e autonomia do gestor urbano, condição  que não faltava 

aos os governantes brasileiros até a promulgação da Constituição de 1988, 

especialmente nos períodos mais autoritários.  

 

3.3. O que veio depois do urbanismo modernista. 

  Os princípios e teorias do urbanismo modernista, como se sabe, foram 

largamente utilizados na organização das cidades européias e americanas no 

período pós- 2ª guerra mundial, com a finalidade de racionalização da gestão urbana 

diante do acelerado crescimento da população urbana, da crescente demanda por 

espaço para o automóvel, enfim, da expansão acelerada do capitalismo.  

  Naquele contexto, as soluções modernistas obtiveram razoável êxito, na visão 

de Harvey,  

 

“ Dadas as tecnologias disponíveis na época e a evidente escassez de recursos, é 
difícil ver como tudo poderia ter sido conseguido, exceto por uma variante do que foi 
feito.  E, apesar de algumas soluções terem se revelado mais bem-sucedidas ( no 
sentido de gerar ampla satisfação pública, como aconteceu com a Unité d’Habitation 
de Le Corbusier em Marselha), do que outras ( e chamo atenção para a inclinação 
pós-moderna de citar sempre e apenas , as ruins), o esforço geral teve razoável êxito 
na reconstituição do tecido urbano de modo a preservar o pleno emprego, a melhorar 
os equipamentos sociais materiais, contribuindo para metas de bem-estar social e, de 
modo geral, facilitando a preservação de uma ordem social capitalista bastante 
ameaçada em 1945”78 

   

  No entanto, é da crítica pesada ao modernismo divulgada por Jane Jacobs 

em 1961 que emerge a maneira pós-modernista de pensar as cidades. Ela inicia  

“Morte e vida de grandes cidades” declarando que seu livro “...é um ataque aos 

fundamentos do planejamento urbano e reurbanização vigentes. ... uma ofensiva 

contra os princípios e os objetivos que moldaram o planejamento urbano e a 

reurbanização modernos e ortodoxos.”79 

  Certamente se referindo a experiência americana, a autora ironiza a idéia de 

que com alguns bilhões de dólares , em dez anos, seria possível erradicar as 

principais mazelas das grandes cidades: 

                                                 
78 HARVEY, op. Cit. P.72. 
79 JACOBS, J. Morte e vida de grandes cidades . São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 1. 
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“Mas veja só o que construímos com os primeiros vários bilhões: conjuntos habitacionais de 
baixa renda que se tornaram núcleos de delinqüencia, vandalismo e desesperança social 
generalizada, piores que os cortiços que pretendiam substituir; conjuntos habitacionais de 
renda média que são verdadeiros monumentos à monotonia e à padronização, fechados a 
qualquer tipo de exuberância ou vivacidade...; centros culturais incapazes de comportar uma 
boa livraria; centro cívicos evitados por todos, exceto desocupados,... passeios públicos que 
ligam o nada a lugar nenhum e nos quais não há gente passeando; vias expressas que 
evisceram as grandes cidades.” 80    

   

  Jacobs reconhece o esforço de muitos planejadores sérios em aprender o que 

os “... santos e sábios do urbanismo moderno ortodoxo disseram a respeito de como 

as cidades deveriam funcionar e o que deveria ser bom para o povo e os negócios 

dentro dela. Eles se aferram a isso com tal devoção que, quando uma realidade 

contraditória se interpõe, ameaçando destruir o aprendizado adquirido... eles 

colocam a realidade de lado”81.  Algo parecido ocorre nas cidades brasileiras, em 

relação aos assentamentos irregulares que surgem e se desenvolvem à margem 

das normas urbanísticas.  

  A autora acusa Le Corbusier de planejar não apenas um ambiente físico mas 

também uma utopia social, de imaginar a cidade como um brinquedo mecânico 

artificial e de  ser o responsável pela “... idéia mais espantosa a respeito de como 

colocar (o ) planejamento anticidade diretamente dentro das próprias cidadelas da 

iniquidade...”  referindo-se ao projeto da Ville Radieuse82. 

  Na parte propositiva de sua obra, Jacobs aborda o comportamento social da 

população urbana, o desempenho econômico das cidades e sugere mudanças nao 

planejamento de habitações, trânsito e sobre a dificuldade de manejar a 

complexidade. A contribuição de Jane Jacobs é fundamental para subsidiar as 

reflexões sobre a influência da configuração urbana na gestão dos riscos urbanos.  

  Do pensamento de Jacobs, David Harvey destaca a convicção de que os 

processos sociais de interação seriam a essência da dinâmica urbana e que, por 

isso, seria fundamental pensar nos catalizadores desses processos. Tais processos 

                                                 
80 Idem. p.2. 
81 Iidem, p.6. 
82 Ville Radieuse foi um projeto de uma cidade para 3 milhões de habitantes, combinando elevadas 
densidades populacionais em edifícios altos em meio a vastas áreas vegetadas, articuladas por 
grandes avenidas. Le Corbusier elaborou e tornou público este projeto em 1922.  
BOESIGER, W. GIRSBERGER, H. Le Corbusier 1910-65 . Barcelona: Gustavo Cili, 1971.p.316 
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dependeriam da diversidade, da complexidade e da capacidade de lidar com o 

inesperado de maneiras controladas mas criativas.  

  “É curioso que os planejadores das cidades pareçam não reconhecer esta 

força de autodiversificação nem ser atraídos pelos problemas estéticos de exprimi-

la.” Para Harvey, ao menos na superfície, o pós-modernismo procuraria descobrir 

maneiras de exprimir a estética da diversidade.83 

  Ao engajar-se nesta busca, o planejamento assume o papel de empreendedor 

do crescimento da cidade, a partir de propostas de intervenções pontuais 

estrategicamente distribuídas, a exemplo do que ocorreu em Barcelona no início dos 

anos 90. Ás vésperas das Olímpiadas de 1992 , o órgão de planejamento local 

projetou a construção de cem praças com o intuito de , através de uma “metástase 

benigna”, provocar estímulos que atraissem investimentos para as áreas vizinhas 

que, no conjunto, constituiriam  uma reurbanização geral84.   

Tratava-se de reproduzir na escala urbana práticas de maximização de 

resultados das grandes empresas, concentrando a atuação e os investimentos sobre 

os fatores-chave ao invés de diluir esforços sobre todos os aspectos dos sistemas 

urbanos, apostando-se que a capacidade multiplicadora de benefícios e 

oportunidades destas intervenções seriam abrangentes a ponto de contemplar a 

maioria da população.  

No entanto, ao privilegiar a competitividade urbana, o planejamento 

estratégico tende a considerar a cidade como mercadoria e como empresa, 

analogias que, segundo Vainer, implica na “... direta e imediata apropriação da 

cidade pelos interesses empresariais globalizados e depende, em grande medida, 

do banimento da política e da eliminação do conflito e das condições de exercício da 

cidadania.”85  

O empenho em vender a cidade para o exterior e atrair investidores, visitantes 

e usuários solventes – capazes de pagar pelos benefícios da vida urbana – pode 

                                                 
83 HARVEY, D. Op. Cit. p.78. 
84 ARANTES, O. Uma estratégia fatal. In A cidade do pensamento único- desmanchando 
consensos . Petrópolis: Vozes,2000. p.11/74. p53. 
85 VAINER, C. B. Pátria, empresa e mercadoria – Notas sobre a estratégia discursiva do 
Planejamento estratégico Urbano. In ARANTES, O. MARICATO, E. E VAINER, C. A cidade do 
pensamento único – desmanchando consensos . Petrópolis: Vozes, 2000. p.75/104. p.78. 
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tornar o planejamento estratégico mais um instrumento de privatização do espaço 

urbano, de exclusão social e segregação espacial.  

  A diferença fundamental entre o planejamento tradicional e o planejamento 

estratégico, segundo Schussel, residem na perspectiva de gestão vinculada a eles.86 

Enquanto o primeiro conferia ao gestor o papel de controlador do sistema e a tarefa 

de planejar e guiar processos organizacionais, o planejamento estratégico considera 

o gestor público como mediador, gestor do processo e criador de redes, atribuindo a 

ele a tarefa de dirigir as interações e prover oportunidades.       

  A onda do planejamento estratégico alcançou o Brasil, principalmente como 

elemento de marketing das administrações municipais, com resultados ainda pouco 

avaliados. Uma defesa desta modalidade de projeto urbano se encontra no livro 

“Acupuntura urbana”, do arquiteto Jaime Lerner, editado em 2003. No seu último 

mandato como prefeito de Curitiba – de 1989 a 1992 - e nos governos municipais 

que o sucederam, observou-se que o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 

de Curitiba, o IPPUC, tem dedicado maior ênfase ao desenvolvimento de projetos de 

impacto, a exemplo do Jardim Botânico, Ópera de Arame, parque Tanguá, Linhão do 

Emprego, Estação Tubo, a Linha Verde, etc, projetos que costumam receber nomes 

emblemáticos e de fácil memorização.   

  No entanto, nos 16 anos em que a prefeitura de Curitiba esteve ocupada por 

políticos formados no período autoritário, manteve-se o estilo de gestão antigo que 

prezava o controle e a centralização das decisões, inclusive postergando-se a 

adequação do Plano Diretor ao Estatuto da Cidade até 16 dezembro de 2004, data 

da promulgação da Lei nº. 11.266, apenas 7 meses antes de expirar o prazo 

estabelecido no artigo 50 da Lei federal nº 10.257/2001. 

  O Estatuto da Cidade, instituído pela referida Lei, é o resultado tardio da 

mobilização de profissionais e entidades de classe, iniciada na década de 70, em 

torno da idéia de reforma urbana, na busca de suporte legal para a implementação 

das políticas urbanas necessárias para enfrentar a nova realidade das cidades 

brasileiras.  

                                                 
86 SCHUSSEL, Z. G. L. A aglomeração metropolitana de Curitiba e as tendên cias 
contemporâneas do planejamento urbano . Tese ( Doutorado em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento). UFPR. Curitiba,2006. p.137. 
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  As primeiras propostas legislativas foram produzidas no CNDU 

Conselho Nacional de desenvolvimento Urbano, em 1976 e em 1983. Ambas 

continham dispositivos inovadores em relação ao uso e ocupação do solo urbano 

que, segundo Quinto87, contrariavam frontalmente os interesses do setor imobiliário 

e jamais foram levados à votação.  

Durante a elaboração da Constituição de 1988 a legislação urbanística voltou 

à agenda política, acompanhada dos lobbies do mercado imobiliário que dominavam 

a Subcomissão da Política Urbana e Transportes. Ao final dos trabalhos 

constituintes o capítulo sobre a política urbana foi elaborado de forma genérica, 

atribuindo ao Plano Diretor a responsabilidade de definir a função social da cidade e 

remetendo a regulamentação do artigo 182 a um futuro projeto de lei, detalhe que 

adiou por mais 13 anos a aprovação das normas legais que traçam os rumos da 

política urbana no Brasil. 

Ao definir as diretrizes e finalidades da política urbana, o Estatuto da Cidade 

institucionaliza o compromisso com a construção de cidades sustentáveis e 

socialmente mais justas, disponibilizando aos municípios instrumentos urbanísticos 

de regulação do mercado imobiliário e de viabilização das políticas de compensação 

social na organização do espaço urbano e do acesso aos benefícios da vida urbana. 

Além de instrumentos coercitivos – necessários para promover a supremacia 

do interesse comum nos confrontos com o interesse especulativo – como o 

parcelamento, utilização e edificação compulsórias, o direito de preempção e de 

superfície, o Estatuto consolida o plano diretor participativo e a gestão democrática 

da cidade como forma de amenização do centralismo e onipotência do planejamento 

e da gestão urbana ainda praticadas nas cidades brasileiras, inclusive em Curitiba. 

  Curitiba, citada como exemplo de sucesso do planejamento urbano em 

publicações internacionais88, oferece aos estudiosos exemplos e evidências dos 

conceitos, princípios e temores das diversas formas de pensar e intervir na cidade. 

Ao longo de sua história a cidade trilhou a mesma trajetória das demais cidades 

brasileiras, com um pouco mais de sorte e acertos na exploração das oportunidades 

                                                 
87 QUINTO JR, L.P. Nova legislação urbana e os velhos fantasmas . In. Revista Estudos 
Avançados, n.17, 2003. p. 187 a 200. 
 
88 RUANO, M. Ecourbanismo, entornos humanos sostenibles: 60 proy etctos . Barcelona: Gustavo 
Gili, 1999. 
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e circunstâncias que se apresentavam, como se deu na implantação da Cidade 

Industrial de Curitiba.  

  Para lastrear a análise de questões que emergiram do processo de 

desenvolvimento do bairro CIC, da suas origens até a sua atual configuração, 

convém rever alguns aspectos da experiência urbana brasileira similares em graus e 

maneiras diversas.  

 

2.4.  Aspectos da Urbanização e do Planejamento Urb ano no Brasil. 

As primeiras cidades que se formaram no Brasil, a partir da chegada dos 

colonizadores portugueses, tinham como principal objetivo dar suporte a exploração 

colonial. Cabia a elas viabilizar o exercício das atividades econômicas permitidas à 

época, servir de entreposto comercial e sediar as representações do poder da 

metrópole e dos valores morais e religiosos cuja defesa e difusão justificariam a 

conquista e predação deste segmento do novo mundo. 

Nos primeiros duzentos anos, as cidades surgiram quase que exclusivamente 

no litoral, em sítios próximos aos portos e com conformações apropriadas à 

reprodução das antigas cidades portuguesas. A cidade deveria assentar-se em uma 

localização que contemplasse as preocupações com a defesa do território e o 

escoamento das riquezas extraídas ou produzidas na colônia, tal como sugere a 

lógica que determinou a construção de igrejas em elevações, com a frente voltada 

para o mar e a implantação de mercados e alfândegas à beira dos cais.  

O caráter explorador da colonização, aliás, parece ter sido a única  diretriz 

para a implantação das primeiras cidades brasileiras que, geralmente, assumiam um 

traçado irregular e nelas, como registra Marx89 eram constantes  “... presença de 

ruas tortas, das esquinas em ângulo diferente, da variação da largura dos 

logradouros de todo tipo, do sobe-e-desce de ladeiras. O sítio urbano geralmente 

decide e determina esses traçados irregulares.” Para este mesmo autor, a 

linearidade é também uma outra característica das nossas primeiras cidades que, 

                                                 

89 MARX, Murillo. Cidade Brasileira .  São Paulo: Melhoramentos/EDUSP, 1980. p.24. 
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como algumas aldeias medievais, se desenvolveram ao longo de caminhos que a 

uniam a outras localidades. 

As capelas e igrejas, enquanto marcos arquitetônicos e simbólicos, 

desempenhavam um papel fundamental na orientação do desenho da cidade, uma 

vez que em torno delas instalavam-se as maiores concentrações de vida e 

privilégios nas cidades. As melhores moradas, os estabelecimentos comerciais e até 

os prédios administrativos somavam-se a elas para formar um núcleo de atração na 

forma de pátios, largos e praças em cada setor eclesiástico90. 

Certamente devido ao caráter da colonização portuguesa, o projeto de nação 

brasileira tinha o campo como base e fundamento, restando a cidade o papel de 

coadjuvante. Esta condição se confirma nos primeiros anos da República, quando 

predominava um projeto de nação rural fundamentada na pequena propriedade e no 

trabalho do homem explorando a natureza de forma não predatória91. 

A elite que abraçava e difundia esta concepção via a cidade como a 

expressão da desordem social e política, da improdutividade econômica e das 

classes sociais perigosas. As cidades de então eram citadas como símbolo do 

atraso nacional diante da modernidade das metrópoles internacionais92, tanto pela 

configuração das ruas e da arquitetura quanto pela paisagem humana matizada pela 

presença significativa de ex- escravos que utilizavam a rua como local de trabalho e 

sobrevivência.  

Assim, para aproximar o país do mundo moderno, era necessário modificar a 

imagem da sua capital à semelhança das grandes cidades européias. A partir de 

1902 e 1906 iniciaram-se uma série de obras de reforma urbana no Rio de Janeiro, 

obras que exigiram a destruição de quarteirões, ruas e ambientes impregnados de 

tradição e história caras à população que neles habitavam, para produzir espaços 

públicos que privilegiavam as elites. 93   

O Presidente Rodrigues Alves, utilizando as prerrogativas do cargo, nomeou o 

engenheiro Francisco Pereira Passos para a prefeitura do Rio de Janeiro com a 

                                                 
90 Idem. p.28. 
91 RIBEIRO, L.C. e CARDOSO, A.L. Da cidade à Nação: Gênese e evolução do Urbanismo no Brasil. 
In RIBEIRO.L. C. e PECHMAN, R. Cidade Povo e nação . Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1996, p. 53/80. p.57. 
92 Idem.  
93 Idem. p.60. 
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incumbência de promover a implantação de uma estrutura viária que viabilizasse o 

desenvolvimento da atividade portuária e a integração entre o centro da cidade e 

diversos bairros. Para garantir a autonomia e liberdade de ação do prefeito para 

projetar a reforma urbana, Rodrigues Alves o autoriza a governar os seis primeiros 

meses da gestão com a Câmara Municipal fechada.94  

Com tamanha retaguarda política, para Pereira Passos não foi difícil a 

implantação dos projetos viários que implicavam em alargamento de várias ruas 

para formar um sistema de vias com um mínimo de 17,00 metros de largura, exigiam 

a demolição de edifícios e até a construção do túnel ligando Botafogo a 

Copacabana. Esta autonomia permitiu ao prefeito estabelecer proibições a algumas 

práticas urbanas comuns na cidade como soltar balões, fazer fogueira nas ruas, 

andar descalço ou sem camisa, que lhe pareciam incompatíveis com o grau de 

civilidade desejado95.  

Tais medidas deixavam claro que o cliente preferencial daquela reforma 

urbana não era a população que vivia e dava vida ao centro do Rio de Janeiro, 

cidade considerada por Azevedo, “... uma urbe historicamente marcada pela 

presença do Estado e de suas ações autoritárias no seu espaço urbano...”. Para 

este autor, aquelas intervenções urbanas eram expressões da “... associação do 

grande capital privado com o Estado brasileiro no início do século XX, a fim de 

aburguesar o espaço urbano em detrimento das camadas populares.”96  

Ainda no final do século XIX, algumas cidades brasileiras começaram a 

ressentir-se do esgotamento da sua estrutura urbana formada no período colonial 

diante do crescimento populacional e econômico, em parte decorrente do sucesso 

da economia cafeeira. As cidades de Santos e Rio de Janeiro foram, nesta época, 

acometidas por epidemias de febre amarela, febre tifóide, cólera e peste bubônica 

que também ocorriam em outras cidades importantes de tempos em tempos, 

comprometendo inclusive o funcionamento da economia. 

Nesta tarefa, destacou-se o engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, 

especialmente por aliar soluções técnicas a uma preocupação com a estética 

                                                 
94 AZEVEDO, A.N.  A reforma Pereira Passos: uma tentativa de integraç ão urbana . In Revista 
Rio de Janeiro, n. 10 , maio-ago. 2003 p.39/76. p. 41. 
95 Idem. p.62. 
96 Idem. p. 40. 
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urbana. É dele o crédito pela introdução no urbanismo brasileiro do princípio de que 

o traçado viário deve acompanhar o relevo do terreno, adequando-se as ruas às 

linhas de drenagem das águas pluviais, considerando também a possibilidade do 

aproveitamento das características do terreno na obtenção de efeitos artísticos.  

Brito recorreu aos princípios estéticos defendidos por Camillo Sitte, associado 

à ótica sanitarista no plano geral para a cidade de Santos (figura 6), trabalho datado 

de 1905, onde aplica a concepção da cidade como um organismo “ belo e são, por 

isso mesmo produtivo”.  

 

 
FIGURA 6  PROJETO DE SATURNINO DE BRITO PARA A CIDADE DE SANTOS SP 
Fonte: www.novomilenio.inf.br 

 

Segundo Brito, o engenheiro sanitarista, que à sua época era o profissional 

mais requisitado para o planejamento de cidades – para evitar ou corrigir a 

insalubridade das aglomerações urbanas,  deveria atender às relações recíprocas 

entre os meios físico e social de cada localidade, para promover o projeto e a 

execução normal dos trabalhos sanitários necessários e para manter seu 
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funcionamento de um modo seguro, alheio às influências perturbadora dos favores e 

dos temores da política” 97. 

Na atuação de Brito e de outros engenheiros sanitaristas notáveis era central 

a preocupação com a saúde pública e isso se refletia no predomínio da finalidade 

sanitária  sobre outras funções do espaço público. Um entusiasta paranaense desta 

corrente, o Prof. Ildefonso Clemente Puppi – docente da Universidade Federal do 

Paraná de 1938 até 1977 - afirma que “... as vias e logradouros públicos, mais que 

as condições de estética e de trânsito, hão de satisfazer às condições higiênicas de 

dimensões adequadas e de orientação que lhes assegurem insolação, iluminação 

natural e ventilação espontânea, para suas pistas e edificações marginais.” 98  

O trabalho de Saturnino de Brito destacava-se pela originalidade de soluções 

que aproveitavam os fenômenos naturais, qualidade bastante evidenciada no 

sistema de canais de drenagem construídos em Santos e mesmo no dispositivo para 

tratamento individual do esgoto doméstico que desenvolveu, a fossa séptica. 

Segundo Ribeiro e Cardoso99, o discurso da higiene e da funcionalidade é 

retomado nas intervenções urbanas planejadas na Era Vargas, com evidente 

adaptação a conjuntura política e social do momento, de modo que o argumento 

sanitário e funcionalista teria mais um caráter modernizador e de afirmação da 

nacionalidade do que de controle social100. A mencionada conjuntura política e social 

facilitava a realização de projetos voluntariosos concebidos e implementados por 

técnicos alçados a cargos executivos que,  chancelados pela autoridade central, não 

sofriam obstrução por questionamentos da sociedade local. 

Os planos reproduziam idéias práticas e morfologias urbanas já aplicadas nos 

países centrais e introduziam mecanismos de regulação do uso e ocupação do solo 

que raras vezes eram efetivamente aplicados, criando uma cidade legal com pouca 

correspondência com o que de fato acontecia na cidade real. 

                                                 
97 ANDRADE, C.R. De Viena a Santos: Camillo Sitte e Saturnino de Brito. In. SITTE. C. A. A 
construção das cidades segundo princípios artístico s. São Paulo : Ática, 1992. p 207-233. 
98 PUPPI, I. Noções de estruturação das cidades . Curitiba: Edição preliminar mimeografada, 1973. 
99 RIBEIRO, L.C. e CARDOSO, A.L. Op. Cit. p.64. 
100 Nos países centrais, o discurso higienista e funcionalista caracterizavam-se pela busca de uma 
cidade ideal, do embelezamento, monumentalidade e controle social e implicavam em grandes 
operações de renovação e construção, bem como na normatização das práticas sociais, conforme 
sustentam os autores RIBEIRO e CARDOSO.. 
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Segundo os autores citados, criavam-se espaços técnica e juridicamente 

normatizados mas, tacitamente, se admitia a existência de espaços totalmente 

alheios a qualquer regulação como as favelas. 

As mais citadas expressões do planejamento urbano neste período foram o 

plano diretor da cidade do Rio de Janeiro – elaborado por Alfred Agache, o mesmo 

autor do Plano de Curitiba em 1943 – e o Plano de Avenidas da cidade de São 

Paulo. Ambos os trabalhos foram viabilizados pelos interventores estaduais 

diretamente nomeados pelo Governo Getúlio Vargas. 

No Rio de Janeiro inaugurou-se um modo de operar o planejamento urbano 

que se tornou regra desde então: a contratação de consultor externo, normalmente 

um profissional de renome ou de saber reconhecido pelo contratante. A contratação 

do arquiteto urbanista francês Agache pelo Prefeito Antonio Prado Junior – um 

empresário paulista nomeado pelo Presidente Vargas – ocorreu a despeito das 

críticas corporativistas das entidades profissionais de Engenharia e Arquitetura em 

novembro de 1927.  

Agache recrutou uma equipe de técnicos locais como auxiliares, montou um 

escritório no Teatro Municipal e consultou os trabalhos, projetos e planos anteriores 

antes de iniciar um longo e meticuloso trabalho de levantamento e proposições 

urbanísticas entregues à municipalidade em 1930101.  

Nos anos seguintes ao trabalho no Rio de Janeiro, Agache radicou-se no 

Brasil e, como consultor de uma empresa paulista, atuou em muitas outras cidades, 

inclusive elaborando o chamado Plano Agache de Curitiba, a convite do prefeito 

Rosaldo de Melo Leitão, porém a escolha pessoal do engenheiro carioca nomeado 

pelo interventor  Manoel Ribas102 foi muito bem recebida pela imprensa da época. 

Na década de 30, o engenheiro Francisco Prestes Maia desenvolveu um 

plano de avenidas para a cidade de São Paulo, inspirado nas lições do urbanismo 

francês sobre o traçado de eixos, rotatórias, etc. A proposta foi implantada 

parcialmente em São Paulo a partir de sua gestão como prefeito – também nomeado 

                                                 
101 SILVA, Lucia. A trajetória de Alfred Donat Agache no Brasil. In RIBEIRO, LC e PECHMAN, Op.Cit. 
p. 397/409. 
102 A autora destaca que a nomeação de Rosaldo de Melo Leitão foi utilizada para por fim ao impasse 
político gerado pela demissão de João Moreira Garcez, prefeito cuja atuação vinha desagradando ao 
interventor. (SILVA, M. C. O plano de urbanização de Curitiba – 1943-1963- e a  valorização 
imobiliária . Tese de Doutorado, FAUUSP, 2000. mimeo. p.36. )  
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pelo interventor - e consiste basicamente num sistema radio - concêntrico de vias 

para automóveis, associado a um partido urbanístico no qual as principais avenidas 

radiais conduzem a áreas verdes, tal como as avenidas que ligam o centro da 

cidade ao Parque Ibirapuera.103 

No início dos anos 50 o debate sobre a cidade e o urbanismo recebe a 

contribuição do Padre Joseph Lebret, integrante do Movimento Economia e 

Humanismo104, especialmente na formação de uma geração de urbanistas que 

agregam a preocupação com as transformações sociais, com a qualidade ambiental 

e até mesmo com a escala regional aos métodos de trabalho até então praticados      

Posteriormente, já na década de 1960, conforme comentário de Ermínia 

Maricato, foram produzidos planos fortemente detalhados, contendo diretrizes e 

recomendações aos governos, alguns elaborados por escritórios internacionais de 

prestígio mas que, a exemplo do Plano Urbanístico Básico de São Paulo, tinham 

como destino as gavetas dos órgãos de planejamento105.  O Plano Preliminar de 

Urbanismo de Curitiba foi uma das raras exceções desta regra, apesar de ter 

permanecido um período sem efetivo uso, durante a gestão de Omar Sabag à frente 

da prefeitura. 

A mesma autora observa que foi durante os anos de regime militar que o 

planejamento urbano mais se desenvolveu no Brasil, especialmente a partir das 

diretrizes da PNDU – Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, editada em 

1973 pelo Governo Geisel e a criação de órgãos federais implementadores, a 

SAREM- Secretaria de Articulação entre Estados e Municípios e o SERFHAU – 

Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, organismos que controlavam 

respectivamente o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de 

Financiamento ao Planejamento.  

                                                 
103 MACEDO,W. e ESCOBAR, M. A concretização da imagem do IV Centenário da cidad e de São 
Paulo: O Parque Ibirapuera . Disponível em www.vitruvius.com.br/arquitextos , acesso em 
10/11/2008. 
104 LEME, M.C.S. A formação do pensamento urbanístico no Brasil. 1895-1965. In LEME, M.C.S. 
Urbanismo no Brasil 1985-1965 , p.20/38. p32. 
105 MARICATO, E. As idéias fora do lugar e o lugar fora das idéias . In ARANTES, O.,VAINER, C. e 
MARICATO, E. Op.Cit., p. 121/188. p. 138. 
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Após a edição da Lei Complementar 14/73, foi criada a CNPU- Comissão 

Nacional de Política Urbana e Regiões Metropolitanas que assumiu as funções 

daqueles dois órgãos106, centralizando a distribuição de recursos para planejamento 

e obras urbanas e ensejando a produção de inúmeros planos e normas 

regulamentadoras do desenvolvimento urbano por todo o país.  

A criação das Regiões Metropolitanas, que surge como instrumento da 

política de descentralização do desenvolvimento, foi também uma conseqüência do 

crescimento das cidades brasileiras e da concentração da geração de riquezas pela 

indústria e serviços em determinadas cidades.  

Desde os anos 50, o Brasil experimentava um processo de urbanização 

crescente e acelerado que, em pouco menos de meio século, elevou o número de 

cidades com mais de 100 mil habitantes de 12, em 1940, para 175, em 1996. No 

mesmo período, o elenco de cidades com população superior a 500 mil habitantes 

saltou de 2 para 24 centros urbanos espalhados em 17 estados da Federação. Já as 

cidades com mais de 1 milhão de habitantes eram apenas duas em 1960, cinco em 

1970, dez em 1980 e quinze no ano 2000107.  

A aglomeração da população nas grandes cidades, capitais e em torno delas 

colaborou para o aparecimento de situações em que a realização das funções vitais 

da sociedade urbana se estendia pelo território de dois ou mais municípios, gerando 

impasses e dificuldades na gestão dos recursos orçamentários e dos serviços 

públicos de responsabilidade municipal, diante da repartição de competências 

estabelecidas pela Constituição Federal vigente.  

No início dos anos 70, em alguns estados formaram-se grupos executivos de 

trabalho que iniciaram estudos para a administração destas novas espacialidades, 

sendo que Davidovich108 destaca as experiências de São Paulo, Porto Alegre, Belo 

Horizonte e Salvador, experiências que  acabaram servindo de base para a inserção 

                                                 
106 MARICATO,E. Op.Cit. p.139. 
107 SANTOS, M. e SILVEIRA, M.L. O Brasil – território e sociedade no início do sécu lo       XXI . 
Rio de Janeiro/ São Paulo. Record, 2001. 
108 DAVIDOVICH, F. A volta da metrópole no Brasil: referências para a gestão territorial. In RIBEIRO, 
L. C. (org) Metrópole, entre a coesão e a fragmentação, a coope ração e o conflito.  São Paulo/Rio 
de Janeiro: Fase/ ed. Perseu Abramo/ Observatório, 2004. p. 197-229. 
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da questão metropolitana na Constituição de 1967 e, posteriormente, para a redação 

da Lei Complementar 14/1973 que instituiu as Regiões Metropolitanas no Brasil. 

A mencionada Lei Complementar criava as Regiões Metropolitanas de São 

Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém 

menos pelo reconhecimento das características metropolitanas encontradas mais 

claramente em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, mas principalmente como 

estratégia de desenvolvimento econômico e de geopolítica de integração do território 

nacional do regime militar. O modelo de gestão imposto às chamadas entidades 

metropolitanas era tecnocrático, padronizado e não incorporou as práticas de 

cooperação e consorciamento municipal ensaiados nas experiências pioneiras 

mencionadas109, seguindo a linha autoritária e concentradora dos governos militares. 

O fato de as Regiões Metropolitanas instituídas terem como sede as capitais 

dos estados, bem como a inclusão de algumas cidades pouco expressivas nelas, 

conforme consideram Firkowski e Moura110, revelam a fragilidade dos critérios 

adotados para a seleção das áreas que mereceriam a classificação, principalmente 

pelo peso dado às funções político- regionais e pela não inclusão de áreas que 

apresentavam interrelação significativa entre municípios, a exemplo de Campinas – 

SP e Londrina- PR . 

Para as mencionadas autoras, esta fragilidade teria contribuído para dificultar 

a gestão das regiões metropolitanas, evidenciando o descompasso entre a 

espacialidade (real) e a institucionalidade.         

Apesar das dificuldades de gerir os interesses comuns aos municípios da 

Região Metropolitana, a forma centralizada e burocratizada de distribuição de 

recursos federais estimulou mais ainda a concentração da população urbana nas 

Regiões Metropolitanas, sem impedir que outros aglomerados seguissem crescendo 

em população.  

Apesar de continuar aumentando do número de cidades mais populosas fora 

das Regiões Metropolitanas, verifica-se que estas ainda concentravam cerca de 

45.568.405 habitantes, algo em torno de 29% da população total brasileira, em 1996, 

como registram Santos e Silveira111. Como foram criadas novas regiões 

                                                 
109 DAVIDOVICH. F. Op.Cit. 
110 FIRKOWSKI, O. L. C. e MOURA, R.  
111 SANTOS, M e SILVEIRA, M. L. Op. Cit. 
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metropolitanas nas últimas décadas, em 2007 aproximadamente  72,5 milhões de 

pessoas habitavam as 23 Regiões Metropolitanas, algo próximo a 39,5% da 

população brasileira, segundo estimativa do IBGE de dezembro de 2007.   

Estes indicadores, aliados ao aumento do número de regiões 

institucionalizadas, reforçam a necessidade do efetivo reconhecimento da existência 

de uma escala intermediária entre o local e o regional e da retomada da discussão 

sobre a conveniência ou, como entendem Firkowski e Moura112,   da necessidade de 

“... se estabelecer não apenas uma forma de governo metropolitano, talvez na 

direção do que Ascher (1995) aponta como ‘governance’ 113 ... como também... 

formar a consciência de um cidadão metropolitano, cujo território é maior que o do 

município, assim como a dimensão dos problemas que o cercam.”  

As antigas regiões metropolitanas também se colocavam como organismos 

controladores do espaço metropolitano, adicionando seus planos e normas às 

legislações municipais. No entanto, paralelamente a febre de regulação muito mais 

preocupada em habilitar as administrações a disputar   recursos para investimentos, 

do que efetivamente gerir o crescimento urbano, as cidades cresceram a margem da 

lei. Novas favelas, loteamentos irregulares e invasões de áreas desocupadas, na 

prática, supriram a necessidade de moradia de significativa parte dos citadinos 

desconsiderados pelas políticas públicas e pela regulação oficial.   

Hoje é possível reconhecer, como o faz Maricato, que a invasão de terras 

urbanas tornou-se parte intrínseca do processo de urbanização no Brasil, “... Ela é 

gigantesca .... e não é fundamentalmente, fruto da ação da esquerda e nem dos 

movimentos sociais que pretendem confrontar a lei. Ela é estrutural e 

institucionalizada pelo mercado imobiliário excludente e pela ausência de políticas 

sociais.”114  A mesma autora afirma que a cidade é em grande parte, reprodução da 

força de trabalho, mas que no Brasil o processo de urbanização não se deu 

totalmente pelas vias formais e sim também pelos expedientes de subsistência. 

                                                 
112 FIRKOWSKI. O.L.C. e MOURA,R. Regiões Metropolitanas e Metrópoles. Reflexões acer ca das 
espacialidades e institucionalidades no sul do Bras il . In RA’E GA. Curitiba: UFPR, n.5, 2001, p 
27-46. 
113 As autoras citam a definição de governance : “ sistema de governo que articule e associe 
instituições políticas, atores sociais e organizações privadas, nos processos de elaboração e de 
viabilização das escolhas coletiva capazes de provocar uma adesão ativa dos citadinos”. 
114 MARICATO, E. Op. Cit, p. 152. 
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Ela destaca como características deste processo à industrialização com 

salários baixos e insuficientes para pagar o preço da moradia estipulado pelo 

mercado, à tradição das gestões urbanas realizarem investimentos que favorecem a 

especulação fundiária e à legislação ambígua ou aplicada arbitrariamente.  

Neste processo, a ocupação de áreas urbanas é tolerada como parte das 

regras do jogo, uma vez que se o Estado exercesse o seu poder de polícia para 

impedi-la, grande parte da população ficaria sem alternativa alguma de moradia, 

como constata Maricato. Ela é tolerada desde que situada em locais inviáveis para o 

mercado imobiliário tais como várzeas inundáveis e áreas de proteção ambiental. 

Para esta vasta parcela de brasileiros  “ O direito à invasão é até admitido, mas não 

o direito à cidade.” 115 

O fato de o planejamento urbano oficial ignorar ou subestimar as demandas 

da parcela da população urbana que não possui renda suficiente para ingressar no 

mercado imobiliário, inclusive naquele mercado abastecido pelas políticas públicas 

de habitação, acaba comprometendo efetividade de outras políticas setoriais que 

geralmente são mais atraentes e valorizadas pelos gestores públicos, pela mídia e 

mesmo pela opinião pública.  

É o caso das ocupações que ocorreram em zonas de preservação de 

mananciais, em faixas de proteção dos rios e, no caso específico da capital 

paranaense, nas terras destinadas a implantação de indústrias e na faixa 

abandonada da ferrovia no bairro Cidade Industrial de Curitiba. 

3.5.  Movimento por moradia e a produção social do espaço urbano. 

O espaço urbano é produzido socialmente, uma vez que é resultado da 

intervenção de diversos agentes que, mobilizando seus recursos, constroem a 

cidade.  Como destaca Arlete Moysés Rodrigues116, o Estado é um dos principais 

agentes produtores do espaço urbano devido a sua função de prover, distribuir e 

gerenciar os equipamentos de consumo coletivo essenciais à vida nas cidades.  

                                                 
115 Idem. p.161. 
116 RODRIGUES, A. M. Moradias nas cidades brasileiras . São Paulo: Contexto, 1988. 
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No Brasil o Estado é responsável pelo abastecimento de água, de energia 

elétrica, pelo transporte coletivo, sistema viário, espaços de lazer e pelos 

equipamentos e serviços de saúde, educação, habitação, etc. Como o Estado 

financia a implantação e o funcionamento destes serviços com recursos oriundos da 

arrecadação de tributos e taxas, a autora salienta que parte do trabalho de toda a 

sociedade financia a produção do espaço urbano juntamente com outros agentes 

tais como os proprietários de lotes, investidores, empresários, etc. 

Os recursos amealhados pelo Estado não são aplicados homogeneamente na 

cidade, lembra Rodrigues, uma vez que a atuação estatal tanto pode ser pautada 

pela necessidade da população quanto por interesses políticos e econômicos. Desse 

modo, a ação diferenciada do poder público nas diversas áreas da cidade acaba 

favorecendo a valorização também diferenciada de cada área, um processo sutil de 

apropriação privada do capital coletivo que beneficia alguns proprietários de imóveis 

urbanos. 

Este processo, cuja origem histórica remonta à Lei das Terras ( Lei 601/1850), 

acentua a dificuldade de acesso às terras urbanas para as pessoas que não dispõe 

da renda suficiente e necessária para resolver individualmente sua demanda por 

moradia, não obstante tenham contribuído para a valorização das terras urbanas 

pagando os tributos embutidos no preço dos produtos que consome em seu esforço 

de sobrevivência. A organização destas pessoas em  movimentos reivindicatórios 

ativos constitui mais um agente na produção social do espaço urbano.   

Na história do Brasil encontram-se muitos momentos em que a população se 

viu obrigada a mobilizar-se para garantir o acesso a algum tipo de direito negado, 

negligenciado ou ignorado pelas autoridades responsáveis pelo provimento, 

inclusive ao direito à moradia117. 

Quando se tratam de ações políticas na forma de mobilizações de cunho 

reivindicatório concentrada nas cidades, no âmbito da reprodução da força de 

trabalho, que questionam os mecanismos de partilha entre as classes sociais , tais 

                                                 
117 Apesar das freqüentes mobilizações populares por acesso à habitação, o direito à moradia 
somente foi introduzido na Constituição Federal entre os direitos sociais em 2000, através da Emenda 
Constitucional 26/00.    
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mobilizações são chamadas de movimento social urbano, conforme considera 

Bega.118  

Os protagonistas desses movimentos são quase sempre grupos de pessoas 

excluídas ou não contempladas adequadamente pelas políticas públicas, situação 

que ocorre com maior freqüência nas camadas mais pobres da população afligida 

pela falta de transporte, saneamento, moradia, etc. 

Os movimentos sociais urbanos têm sua base territorial circunscrita às 

cidades e suas reivindicações se inserem nas lutas contra as diversas formas de 

espoliação urbana, entendida como “a somatória de extorsões que se opera através 

da inexistência ou precariedade de serviços de consumo coletivos que se 

apresentam como socialmente necessários em relação aos níveis de subsistência 

das classes trabalhadoras e que agudizam ainda mais a dilapidação que se realiza 

no âmbito das relações de trabalho”119  

Mesmo nos períodos mais repressivos da história recente houve movimentos 

sociais por salário, melhores condições de trabalho, por saneamento, transporte 

coletivo, entre outras motivações, que obtiveram algum êxito pressionando 

politicamente os órgãos públicos e as autoridades.  

A moradia decente, em um lugar salubre e dotado da infra-estrutura 

adequada, a um custo compatível com a capacidade aquisitiva da família é a 

primeira e mais urgente necessidade do habitante da cidade. É ela que vincula o 

cidadão à cidade e é a partir dela que a pessoa se inscreve em um território, se 

integra em uma comunidade e se habilita para o exercício do direito à cidade. 

O incremento populacional verificado na cidade do Rio de Janeiro, decorrente 

da abolição da escravatura e da chegada de imigrantes europeus pobres, 

principalmente portugueses, levou ao aparecimento dos cortiços, uma forma de 

habitação coletiva em construções antigas e deterioradas. Segundo registra 

Mattos120. 

                                                 
118 BEGA, M.T. A Região Metropolitana de Curitiba e as Mobilizaçõe s Populares: análise de 
algumas experiências recentes . In. Revista Paranaense de Desenvolvimento, Curitiba, n.96, 
p.33/48. maio/ago.1999. p.33. 
 
119 KOWARIK, L.  citado por Bega. 
120 MATTOS, R. Aldeias do mal . Disponível em www.revistadehistoria.com.br , acesso em 
05/09/2008 
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O famoso e problemático cortiço Cabeça de Porco teve sua demolição 

determinada pelo prefeito Barata Ribeiro em 1893, em uma operação que desalojou 

duas mil pessoas. Alguns destes desalojados foram autorizados a levar consigo as 

tábuas que restaram da demolição, material que utilizaram para construir barracos 

em uma área próxima, no Morro da Providência. Juntaram-se a eles um grupo de 

combatentes retornados da Guerra de Canudos e desta mesma forma surgiram as 

primeiras favelas no Rio de Janeiro121. Teriam sido os egressos de Canudos os 

responsáveis por batizar a aglomeração com o mesmo nome do local onde as tropas 

governistas se instalaram no interior baiano : Morro da Favela.122 

As favelas são elementos marcantes da paisagem de toda grande cidade 

brasileira, inclusive de Curitiba que, no último censo, registrava a existência de 

37.752 domicílios localizados em aglomerações subnormais123, o equivalente a 

7,88% do total de domicílios curitibanos. No entanto, nem sempre elas são frutos do 

movimento social e sim da soma de iniciativas individuais.  

Os movimentos sociais por moradia apresentam a peculiaridade de, em 

muitos casos, adiantar-se ao destinatário da reivindicação e produzir a solução, 

ocupando áreas ociosas. Quando isso acontece em terrenos desocupados ou com 

outra destinação, a ação do movimento social por moradia acaba desenhando e 

construindo um novo segmento do espaço urbano. 

Em Curitiba, uma das primeiras iniciativas de invasão urbana ocorreu a partir 

de junho de 1981, sobre uma área pertencente à empresa pública gestora da Cidade 

Industrial de Curitiba, a CIC S/A, às margens do Rio Barigui, uma faixa de terras 

paralela ao recém implantado empreendimento PROMORAR Barigui 1. Naquela 

época a Prefeitura de Curitiba introduzia a urbanização de áreas faveladas na sua 

política de desfavelamento, frente aos primeiros movimentos de resistência às 

relocações.  

Supostamente atraídos pelo tal empreendimento, em poucos dias, uma área 

de 189 mil m2 na margem oposta do rio foi invadida por cerca de 800 famílias que 

                                                 
121 RODRIGUES, A. M. Moradias nas cidades brasileiras . São Paulo: Contexto, 1988. p.37. 

122 MATTOS, R. Op..Cit. 
123 IPPUC, Curitiba em Dados, 2004. Para o IBGE, o aglomerado subnormal é um conjunto 
constituído por no mínimo 51 unidades habitacionais, ocupando terreno alheio, dispostos de forma 
desordenada e densa, carentes de serviços públicos, que quando de sua implantação não houvesse 
posse da terra ou título de propriedade. A maioria das favelas se enquadra nesta conceituação. 
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construíram seus barracos formando a Vila Nova Barigui, conforme informa um 

relatório de pesquisa do IPPUC.  124  

Os bairros da região sul e sudoeste de Curitiba são, em grande parte, 

resultantes de processos de ocupação deflagrados pelo movimento popular e 

encampado pelo Poder Público na década de 80, que culminaram com a primeira 

ocupação organizada de uma área particular conhecida como Sítio Cercado em 

outubro de 1988. Neste episódio de repercussão nacional, segundo relata Tonella125, 

o Poder Público viu-se pressionado a assumir a aquisição da área e a financiar os 

lotes aos ocupantes.  

A partir dele teve início um processo intensivo de urbanização daquela 

região - até então considerada imprópria pelo planejamento municipal - induzindo à 

administração pública a privilegiar a implantação de empreendimentos de lotes 

urbanizados e parcerias com empresas privada como forma de atender a um maior 

número de famílias a custos mais baixos, modelo que gerou um tipo de paisagem 

urbana diferenciada do restante da cidade.  

O bairro Sítio Cercado, por exemplo, cuja área corresponde a apenas 

2,57% do município, em 2000 abrigava 102.410 habitantes ou 6,45% da população 

total de Curitiba e apresentava uma densidade demográfica igual a 90,07 hab/ha, 

duas vezes maior que a média da cidade, segundo dados disponíveis no site oficial 

do município. Com renda média de 3,95 salários mínimos (pouco mais de um terço 

da média municipal), o bairro situa-se entre aqueles cujos habitantes atingem um 

índice de satisfação de qualidade de vida entre 20 e 40%, abaixo da média 

municipal de 64,59% 126, indicador que considera as áreas de habitação, saúde, 

educação e transporte. 

                                                 
124 CIC S/A e IPPUC. Invasão de Áreas  na Cidade Industrial de Curitiba:  Análise e 
conseqüências . Relatório de Pesquisa, 1983. 
125 TONELLA, C.  A procura do lugar. A luta pelo espaço urbano no Paraná. Geonotas , Maringá, 
vol.1, n.1, 1997 (download em 19/04/05) 

 
126 ROCHA, A. D., OKABE, I., MARTINS, M.E., MACHADO, P.H., MELLO, T. C.  Qualidade de vida, 
ponto de partida ou resultado final ?. Ciência e Saúde Coletiva , Rio de Janeiro, vol.5 n.1, 2000. 
(download em 19/04/05) 
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A experiência adquirida pelo movimento popular neste episódio contribuiu 

para motivar e subsidiar outras mobilizações, a exemplo daquelas que voltaram a 

ocorrer no bairro CIC- Cidade Industrial de Curitiba. 

Sem que se ignore as acirradas disputas políticas, eleitorais e até 

ideológicas em torno dos movimentos sociais por moradia, há que se reconhecer a 

sua influência na definição dos contornos da cidade e, principalmente, na 

demonstração das possibilidades empreendedoras da comunidade organizada na 

conquista da cidadania.   

 

3.6.  Uso e ocupação do solo e a construção da cida dania. 

 

A cidadania pode ser singelamente definida como a condição de ter e exercer 

direitos, condição que na Grécia antiga era privilégios de alguns. A cidadania plena 

pressupõe a combinação de liberdade, participação e igualdade e a possibilidade de 

todos exercerem plenamente seus direitos civis, políticos e sociais.  

Segundo Carvalho127, direitos civis são os direitos fundamentais à vida, a 

liberdade, a propriedade e a igualdade. São eles que garantem as relações 

civilizadas entre as pessoas e a existência da sociedade civil. Direitos políticos 

dizem respeito à participação do cidadão no governo da sociedade, normalmente 

pelo voto. Já os direitos sociais garantem a participação na riqueza coletiva, como à 

educação, ao trabalho, à saúde, etc. Eles permitem que a sociedade procure reduzir 

“... os excessos de desigualdade produzidos pelo capitalismo e garantir o mínimo de 

bem-estar para todos. A idéia central em que se baseiam é a da justiça social.”128 

Todos estes direitos tem uma dimensão territorial e, como ensina Milton 

Santos, este componente pressupõe “... de um lado, uma instrumentação do 

território capaz de atribuir a todos os habitantes aqueles bens e serviços 

indispensáveis, não importa onde esteja a pessoa; e de outro, uma adequada gestão 

do território, pela qual a distribuição geral dos bens e serviços seja assegurada.”129  

                                                 
127 CARVALHO, J.M. Cidadania no Brasil, o longo caminho . Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2004. p.9. 
128 Idem. p.10. 
129 SANTOS, M. O espaço do cidadão . São Paulo: Nobel, 1996. p.5. 
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Como se estivesse olhando para as cidades brasileiras de hoje, o mestre 

observa que “...è no território tal como ele atualmente é, que a cidadania se dá como 

ela é hoje, isto é, incompleta.130  Para Santos o território deve ser considerado como 

um dado ativo na construção da cidadania, um fator e não somente um reflexo da 

sociedade. 

Como as políticas de uso e ocupação do solo participaram da moldagem de 

cidades excludentes, desiguais e injustas, podem e devem também participar dos 

esforços de redução da exclusão, da desigualdade e da injustiça sociais.    

O Dicionário de Urbanismo define uso e ocupação do solo  como sendo a  

“... distribuição no espaço urbano (...) dos diferentes tipos de uso, público e privado, 

gerados pelas diferentes funções humanas de residir, trabalhar, recrear, circular, 

enfim, das funções que asseguram a efetiva realização da boa vida humana na 

cidade”. 131 

A tentativa de controle do uso e da ocupação do solo por meio das Leis de 

zoneamento, geralmente, tem objetivos mais voltados para as conseqüências físicas 

da presença das pessoas sobre o território que devem ser geridas pela 

municipalidade. Daí a preocupação em estabelecer densidades, parâmetros 

construtivos, permissões e proibições que projetem um espaço urbano mais 

administrável, mais eficiente e funcional.  

É nesse espaço planejado para ser mais eficiente, funcional e administrável 

que a população vai realizar aquelas práticas sociais que possuem uma dimensão 

espacial. Invertendo o conceito, é possível considerar que determinadas práticas 

sociais têm seu exercício favorecido ou prejudicado pelas características do espaço, 

sejam elas naturais como a topografia ou a temperatura, sejam as características 

acrescidas pelo homem como a largura das ruas ou o tamanho do lote. Indo mais 

além, é válido considerar que o planejamento e controle do uso e ocupação do 

espaço urbano objetivem o favorecimento e ou a viabilização do cumprimento das 

funções sociais da cidade, do bairro, da rua e da propriedade.  

Nas palavras de Saulle Junior, “.... como interesses difusos, (as funções 

sociais) devem compreender o acesso de todos os que vivem na cidade à moradia, 

                                                 
130 Idem. p, 6. 
131 FERRARI, C. Dicionário de Urbanismo . São Paulo: Disal, 2004. p. 372. 
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aos equipamentos e serviços urbanos, transporte público, saneamento básico, 

saúde, educação, cultura, esporte, lazer, enfim, aos direitos urbanos que são 

inerentes as condições de vida na cidade.” 132 

O Estatuto da Cidade, a lei nº 10.257/2001 que veio regulamentar o artigos 

182 e 184 da Constituição Federal promulgada treze anos antes, estabeleceu as 

bases legais para balizar as normatizações municipais no sentido da ordenação dos 

espaços habitáveis e para o desenvolvimento urbano sustentável. Suas principais 

disposições são fruto de discussões iniciadas nos anos 70 e de iniciativas 

compartilhadas pelos movimentos sociais e instâncias políticas, restando claro no 

texto a assimilação de importantes proposições do movimento social133. 

De acordo com o artigo 4º, inciso III, alínea b do Estatuto da Cidade, o 

disciplinamento do parcelamento, do uso e da ocupação do solo  é um dos 

instrumentos que podem ser utilizados para o planejamento e gestão do espaço 

urbano, sendo que o mesmo artigo, nas alíneas seguintes, estabelece instrumentos 

tributários e financeiros, jurídicos e políticos que dão suporte às ações necessárias 

para efetivar as propostas planejadas. 

Os mecanismos de controle do uso e da ocupação do solo, pela sua natureza 

normativa e devido a sua atuação direta sobre os elementos que transformam o 

ambiente urbano, são potencialmente aptos para imprimir rumos sustentáveis ao 

crescimento urbano e ao desenvolvimento das cidades brasileiras. No entanto, a 

ausência ou a inoperância destes mecanismos podem condenar uma zona ou um 

bairro ao destino inverso, produzindo espaços insalubres, desagradáveis, inseguros. 

 Uso do solo  é, a rigor, a destinação prática que o cidadão confere a uma 

parcela do território urbano e costuma ser classificado em residencial, industrial, 

comercial, de serviços e institucional. O termo ocupação do solo  diz respeito à 

intensidade com que o solo urbano será parcelado e ocupado pelas edificações que 

abrigarão as atividades do cidadão urbano.  

 A Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo e a Lei de Parcelamento 

do Solo são os principais instrumentos legais de implementação do planejamento e 

                                                 
132 SAULE JÚNIOR, N. O tratamento constitucional do Plano Diretor como instrumento de Política 
Urbana. In FERNANDES, E. (org.). Direito Urbanístico . Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p.51. 
133 PIRES, M.C.S. A função social no direito urbanístico e na política urbana: uma nova ordem de 
sustentabilidade nas cidades. In PEREIRA F.H.e DIAS M.T.F. Cidadania e Inclusão Social . Belo 
Horizonte: Fórum, 2008. 
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controle do crescimento urbano segundo diretrizes estabelecidas em um plano 

diretor. 

 Se considerarmos que o bem-estar social pressupõe a existência de um 

ambiente favorável à manutenção e ao desenvolvimento da  vida humana em 

condições saudáveis, tanto do ponto de vista físico como psicológico, a busca da 

sustentabilidade torna-se um importante objetivo do planejamento urbano e o 

Zoneamento uma ferramenta imprescindível para a cidade atingir este objetivo. 

 Naturalmente, não se trata da idéia primitiva de Zoneamento estanque, rígido, 

exclusivo, proposta pelos teóricos do Urbanismo Modernista, segundo o qual cada 

uso era confinado em uma única zona. Como considera Ferrari134 , é altamente 

desejável para o enriquecimento da qualidade de vida urbana uma planejada 

integração do uso residencial, de locais de trabalho, de compras, de educação, de 

lazer etc., de forma que as pessoas possam satisfazer um bom número de suas 

necessidades próximo à sua residência, reduzindo assim a necessidade de 

deslocamentos motorizados e imprimindo àquela zona um grau de diversidade que 

estimule o desenvolvimento e a dinâmica social daquele segmento da cidade.   

 A lei de Zoneamento, com relação ao uso do solo , considera a cidade 

dividida em zonas e estabelece para elas usos predominantes em função de critérios 

de localização, acessibilidade, topografia, ventos dominantes, dentre outros, bem 

como também admite outros usos que sejam compatíveis com o uso predominante e 

que complementem o seu adequado funcionamento. Os parâmetros urbanísticos 

mais utilizados nas Leis de Zoneamento em vigência nos municípios brasileiros são: 

- Usos permitidos  : Atividades urbanas que apresentam compatibilidade com o uso 
predominante em uma zona, cuja implantação favorece ou não compromete a qualidade de vida 
dos habitantes e a dinâmica social da zona;  

- Usos permissíveis : Compreendem as atividades cujo grau de adequação à zona será objeto 
de análise e regulamentação específica, no que tange ao porte do estabelecimento, produção 
de efluentes e ruído, geração de tráfego etc.;  

- Usos proibidos : Atividades que, por sua categoria, porte ou natureza são nocivas, perigosas, 
incômodas e incompatíveis com as finalidades urbanísticas da zona ( Lei Municipal 9.800 /2000, 
artigo 38).  

- Usos tolerados : Alguns municípios utilizam esta classificação para  atividades que podem ser 
incomodadas ou prejudicadas pelas atividades permitidas naquela zonas. 

 A distribuição espacial das atividades gera efeitos funcionais que interferem 

                                                 
134 FERRARI, Celson. Curso de Planejamento Municipal Integrado  – Urbanismo. São Paulo. 
     Livraria Pioneira, 1979. 
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no cotidiano dos cidadãos, podendo determinar diferentes graus de apropriação 

dos benefícios e dos prejuízos do desenvolvimento urbano. Em vista disso, é 

conveniente atentar para o potencial de interferência no ambiente urbano de 

determinadas atividades, no momento de enquadrá-las como permitida ou 

permissível. 

 As atividades que são fontes geradoras de tráfego em volume capaz de 

comprometer a malha viária da zona, a qualidade do ar, o conforto e a segurança 

dos moradores, podem ser distribuídas em diversas zonas da cidade e 

classificadas como permissíveis , ensejando assim a análise de cada caso em 

suas peculiaridades e a prescrição de medidas conciliatórias e mitigadoras ( vagas 

de estacionamento proporcionais ao fluxo gerado, pátio de manobras, localização 

de acessos, arborização, sinalização, adequação do arruamento, implantação de 

abrigos de ônibus etc.). 

 Em função do uso predominante da zona, convém relacionar entre os usos 

permitidos e permissíveis atividades que são cotidianamente utilizadas pelas 

pessoas comuns. É o caso de mercados, locadoras, escolas, clínicas e também de 

determinados tipos de indústrias, repartições públicas e outros locais de trabalho 

que, localizados próximos à habitação podem ser acessados sem nenhuma ou com 

menor utilização de veículos motorizados.  

 O enquadramento de atividades que gerem grande quantidade de efluentes  

deve ser precedido de análise cuidadosa do potencial poluidor de seus resíduos, 

visando autorizar apenas a instalação daquelas cujos efluentes e subprodutos não 

ofereçam riscos a qualidade do ambiente ou que possam ser submetidos a 

tratamento eficiente e seguro antes de ser lançado ao ambiente ou às redes 

coletoras, mesmo assim na condição de uso permissível. 

 As atividades que produzam ruídos ou vibrações de intensidade capaz de 

causar incômodo ou danos à saúde física e psicológica dos moradores da 

vizinhança, decorrentes da própria atividade ou do acesso dos usuários, devem ser 

enquadradas também como permissíveis, sujeitas a limites e medidas mitigadoras 

para liberação, especialmente em relação aos afastamentos, implantação de 

barreiras vegetais e isolamento acústico. 

 Para estas atividades que requerem grandes áreas construídas ou áreas 
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livres para estacionamento ou depósito a céu aberto, como algumas indústrias, 

comércio atacadista, hipermercados, concessionárias de veículos etc., além de 

cuidados com a compatibilização com o sistema viário e de transportes, convém 

prever medidas que possibilitem a absorção ou a retenção das águas pluviais 

coletadas e sua utilização para fins não potáveis, bem como outras medidas que 

propiciem a redução da acumulação de calor nas edificações e pavimentações e 

amenizem seu impacto sobre a paisagem urbana. 

 Considerando que existem atividades que necessitam funcionar no período 

noturno, a lei de Zoneamento precisa estabelecer  critérios de admissibilidade, 

levando em conta a possibilidade de minimização do incômodo à vizinhança, 

especialmente em relação ao ruído, inclusive o provocado pelo acesso de veículos, 

funcionários e usuários. Em alguns locais da cidade pode ser até interessante 

estimular o funcionamento noturno de certas atividades, para maior conforto da 

população, distribuir melhor o fluxo de veículos no dia, melhorar a segurança das 

ruas etc.    

 No mesmo sentido, as atividades que funcionam com maior intensidade ou 

exclusivamente em um período do dia ou do ano requerem especial atenção. Elas 

podem comprometer o dinamismo da zona, criar vazios temporários que impliquem 

em ociosidade no uso da estrutura disponível ou na diminuição da segurança, 

devendo ser enquadradas como permissíveis e os critérios de liberação deverão 

considerar os estabelecimentos do entorno e outras que neutralizem seus efeitos 

negativos nos períodos de “entressafra” e explorem positivamente suas 

potencialidades nos períodos favoráveis. 

 No que concerne à ocupação do solo , as Leis de Zoneamento geralmente 

estabelecem a intensidade desejada de ocupação do solo urbano, definindo critérios 

para o parcelamento do solo, para o assentamento e implantação da edificação no 

terreno, através dos chamados parâmetros de ocupação do solo:  

- Taxa de ocupação : Relação entre a área de projeção da edificação sobre a superfície do 
lote e a área deste lote, expressa em percentual.; 

- Coeficiente de aproveitamento : Fator máximo admissível resultante da divisão da área 
do lote pela área total construída; 

- Recuo obrigatório : Distância mínima entre o alinhamento predial e a parede frontal da 
edificação; 

- Afastamentos : Distância mínima entre a edificação e as divisas laterais e de fundos do 
terreno ; 
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- Dimensões do lote : Área mínima e testada mínima para o parcelamento de áreas 
urbanas em lotes ;  

- Altura máxima : Número máximo admissível de pavimentos ou altura máxima da 
edificação;  

-Taxa de permeabilidade : é o percentual da área do terreno que deverá permanecer 
permeável, geralmente na área correspondente ao recuo frontal obrigatório. 

 Tal como a distribuição espacial das atividades, especialmente no nível da 

quadra e do lote, os parâmetros de ocupação exercem cruciais influências no bem 

estar do morador urbano, na preservação da qualidade do ambiente e no consumo 

de energia.  

 O afastamento lateral, por exemplo, estabelece a distância entre a janela de 

um morador e a janela do vizinho por onde vazam as suas práticas cotidianas, os 

conflitos e hábitos familiares que as pessoas desejam resguardar. Se esta distância 

não parecer suficiente para preservar a privacidade da família, a janela é vedada 

com uma cortina que também impedirá o livre acesso da luz e da ventilação 

naturais. Por outro lado, uma elevada densidade populacional proporcionada por 

coeficientes de aproveitamento elevados, além de sobrecarregar as redes de 

infraestrutura, provoca o aumento do fluxo de veículos motorizados e a demanda 

por vagas de estacionamento.  

 Assim, o conjunto destes parâmetros, se colocados exclusivamente a serviço 

da otimização da exploração do valor do terreno, podem resultar na redução dos 

espaços privados necessários para a convivência familiar, gerando desconforto e 

situações de conflito e de risco, especialmente quando a rua não puder ser utilizada 

como local de encontro e lazer e inexistir na vizinhança espaços públicos seguros, 

convidativos e apropriadamente dimensionados para esta mesma finalidade. 

 O planejamento urbano pode utilizar a oportunidade de definir os parâmetros 

de ocupação do solo para introduzir a preocupação com construção de ambientes 

socialmente saudáveis e sustentáveis. O quadro 1 elenca algumas formas de 

otimizar as influências positivas dos referidos parâmetros.  

 As leis de parcelamento do solo, por sua vez, estabelecem parâmetros para a 

subdivisão de glebas em lotes urbanos, a começar pela vedação de parcelamentos 

em áreas ambientalmente frágeis, pela fixação dimensões mínimas e declividade 

máxima para as ruas, extensão máxima das faces de quadra e o percentual de 

área a ser destinada para uso público, implantação de equipamentos, etc. 
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QUADRO 1  INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO  

Dimensões do lote  A área mínima e testada mínima admitidas  para o parcelamento de áreas 
urbanas em lotes, além de comportar o aproveitamento do lote com 
garantia de insolação e ventilação adequadas, o tratamento individual do 
esgoto doméstico, pode favorecer a implantação de jardins, hortas e de 
espaço para criança brincar, secar roupas, etc..  

Taxa de ocupação  A relação entre a área de projeção da edificação sobre a superfície do lote 
definirá o percentual de área livre de construção que sobra no lote e na 
quadra, espaço que pode melhorar a ventilação e insolação dos ambientes 
internos e externos, a absorção de parte da água da chuva, a existência de 
jardins, hortas e, eventualmente, permitir a circulação de pedestres pelo 
interior das quadras.  

Coeficiente de 
aproveitamento  

Este parâmetro, ao definir a quantidade máxima de área construída e a 
densidade de ocupação da zona, define por conseqüência, o número de 
pessoas que poderão utilizar-se dos espaços construídos, que irão gerar 
tráfego de veículos e demanda por infra-estrutura e serviços públicos. 
Pode ser usado para ampliar o número de beneficiários de uma vantagem 
de um setor da cidade ou para harmonizar a distribuição espacial da 
população no conjunto da cidade.  

Recuo obrigatório  A distância mínima entre a edificação e o alinhamento predial haverá de 
ser suficiente para, além de garantir a insolação das fachadas nos 
pavimentos baixos, preservar área permeável dentro do lote,  afastar os 
ambientes internos de ruídos e olhares oriundos da rua, receber 
arborização, favorecer a insolação da rua, ampliar visualmente a sua 
largura, aumentar o canal de circulação do ar e a área de céu visível; 

Afastamentos  Quanto maior for a distância mínima admissível entre a edificação e as 
divisas laterais e de fundos do lote, melhor serão as condições de 
privacidade dos moradores, melhor será a circulação de ar na quadra, a 
insolação e ventilação das fachadas laterais e de fundos, reduzindo-se 
ainda a acumulação de calor. No conjunto da quadra, propiciará maior 
permeabilidade em relação aos ventos, favorecendo a diluição de 
poluentes.  

Altura máxima  A definição do número máximo de pavimentos ou a altura linear máxima 
contribui para consolidar a densidade populacional pretendida e delinear a 
paisagem urbana. Combinada com outros parâmetros poderá controlar o 
sombreamento e garantir a adequada de insolação das ruas e miolos de 
quadra, mantendo a salubridade destes locais e permitindo a sobrevivência 
da arborização.  

Taxa de 
permeabilidade  

Ao defini-la espera-se permitir que parte do volume de água da chuva seja 
absorvida pelo solo, garantindo a alimentação do lençol freático e 
reduzindo o tempo e a velocidade de escoamento das águas pluviais rumo 
às galerias e cursos d’água. 

Fonte: LIMA, 2002135, adaptado por Paulo Rolando de Lima. 

                                                 
135 LIMA. P.R. Uma análise dos parâmetros de uso e ocupação do sol o na promoção da 
sustentabilidade urbana . Curitiba, 2002. 156 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia). Universidade 
Tecnológica federal do Paraná. 
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 A lei federal 6766/79, que traça diretrizes gerais para o parcelamento do solo 

urbano proíbe, por exemplo, a urbanização de áreas alagadiças, que tenham sido 

aterradas com material nocivo à saúde pública, com declividade superior a 30%. Ela 

fixa como área mínima do lote 125,00 m2 e a testada mínima de 5,00m, remetendo 

à legislação municipal o estabelecimento de reservas de áreas para uso público, no 

caso de loteamentos. Esta norma não impede que cada Município elabore sua 

própria lei com parâmetros compatíveis com as características e expectativas locais, 

a partir dos limites extremos da lei federal.  

Na análise de um segmento já consolidado da cidade legal é comum verificar 

que as relações entre a construção, o lote e a quadra sofrem modificação durante a 

utilização, afastando-se dos parâmetros da lei, tanto pela ineficiência da fiscalização 

do Município, quanto pela ausência de assimilação por parte do proprietário e 

profissionais da construção civil do sentido urbanístico, sanitário e ambiental destes 

parâmetros. 

 Outra forte razão para o abandono e inobservância dos parâmetros de 

ocupação do solo é a necessidade de prover moradia para filhos, pais e parentes 

que não dispõe de alternativa outra senão instalar-se no mesmo terreno. Quando 

se trata de regularização de ocupações, nem sempre é possível atender aos 

padrões mínimos sem desalojar nenhum ocupante, especialmente quando falta 

vontade aos órgãos públicos e invenção aos seus técnicos.  

 Na cidade legal os parâmetros de uso e ocupação do solo desenham a 

cidade, orientam sua dinâmica, determinam a diversidade de texturas, volumes e 

densidades. Nos lugares que se formam à margem da lei, estes parâmetros servem 

para avaliar o resultado sócio-espacial da exclusão e do quanto falta para integrar 

tais lugares e seus moradores ao projeto de sustentabilidade urbana, se houver 

algum. 

 

 3.7  Uso e ocupação do solo e riscos socioambienta is urbanos. 

 A atividade humana e a ocupação do território provocam alterações no 

ambiente que, eventualmente, podem se constituir em algum tipo de risco136 para a 

população. A rigor, todos os tipos de riscos ameaçam a sociedade na medida em 

                                                 
136 O tema foi tratado no capítulo 2 - RISCO E VULNERABILIDADE.  
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que, por definição, representam a possibilidade de ocorrência de um acontecimento 

cujas conseqüências serão danosas às pessoas, ao indivíduo ou ao grupo social, 

sendo que algumas ocorrências decorrentes de processos naturais são agravadas 

pelo uso e pela ocupação do solo e causam danos tanto ao ambiente quanto ao 

indivíduo e à sociedade. 

 Como fenômeno que envolve a relação sociedade/ meio ambiente, os riscos 

relacionados à dinâmica urbana serão aqui denominados de riscos socioambientais 

urbanos. Boa parte deles se enquadra na área de influência das políticas de uso e 

ocupação do solo. 

 Catástrofes “naturais” como inundações e deslizamentos são mais 

freqüentemente associados à ocupação indevida de áreas em fundos de vale e de 

encostas de morros São exemplos da conjunção de fenômenos da natureza com a 

irresponsabilidade ou incapacidade do poder público em permitir ou não impedir a 

ocupação de áreas propensas a ocorrência de tais fenômenos, de controlar o 

processo de impermeabilização do solo, de evitar a formação de ilhas de calor, de 

conter a remoção da cobertura vegetal dos morros, etc. 

 Existem, no entanto, uma série de outros riscos socioambientais urbanos que 

ameaçam partes significativas da população das cidades que são causados, 

estimulados ou agravados por circunstâncias derivadas da ação ou da omissão e 

da política de uso e ocupação do solo e também do grau de adequação dessas 

políticas às características do sítio e da população que o ocupa.  

 Certas deliberações do planejador e do gestor urbano podem gerar efeitos 

colaterais ou interações que constituem novos problemas, inclusive gerando riscos 

que podem ameaçar outros grupos de cidadãos além daquele que se beneficiará 

diretamente da solução proposta. É o caso da liberação da implantação de um 

grande shopping Center cujo funcionamento poderá provocar o esgotamento da 

capacidade de tráfego no entorno, causando desconforto e insegurança aos 

moradores vizinhos.  

 O risco de acidentes de trânsito, por exemplo, é freqüentemente tolerado 

poder público e pela população como uma espécie de conseqüência inevitável do 

desenvolvimento urbano, porém, a julgar pela quantidade epidêmica de ocorrências 

nas cidades brasileiras, este tipo de risco pode ser visto como uma expressão da 
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fragilidade e parcialidade das políticas de uso e ocupação do solo e da gestão 

urbana, além de indicador da preferência do gestor público pelo interesse de 

algumas classes sociais em detrimento de outras.  

 

3.7.1. Características do uso e ocupação do solo qu e favorecem eventos de 
risco. 

  

 A dinâmica da vida urbana moderna é pautada pela realização das atividades 

humanas sobre um espaço limitado ou, utilizando os termos da Carta de Atenas, 

pelo exercício das funções Habitar, Trabalhar, Circular e Recrear-se. 

 Como estas funções ou atividades humanas necessitam de um suporte 

territorial para serem exercidas, o solo urbano abrigará usos e atividades 

relacionados a cada uma delas, em disposições inicialmente ditadas pelas 

conveniências dos indivíduos e pelas  possibilidades do sítio, ocorrendo o mesmo 

com as edificações, pátios, estacionamentos e vias que ocupam o solo em 

intensidade e dimensões diversas. O uso e a ocupação do solo configuram um 

conjunto de edifícios, quadras e ruas onde pessoas moram, trabalham, circulam e 

se recream.  

 O urbanismo de inspiração modernista se propunha a organizar o 

funcionamento da cidade – com o objetivo teórico de torná-la um bom abrigo para o 

homem – utilizando como principais instrumentos o ordenamento do uso e 

ocupação do solo e do sistema viário. Desde os estudos dos primeiros urbanistas, 

o esforço de organização implica também em identificar e minimizar o potencial de 

risco à integridade física e ao patrimônio dos moradores inerentes a cada função e 

da interação entre elas no espaço urbano. 

 O potencial de risco dos usos relacionados à função Habitar, por exemplo, 

estariam relacionados principalmente à localização e à densidade. Residências, 

conjuntos habitacionais, escolas ou qualquer edificação implantada em encostas, 

fundos de vale, terrenos instáveis, etc., estão mais sujeitos a riscos de 

deslizamentos, inundações e desmoronamentos, enquanto a densidade construtiva 

elevada pode aumentar o risco de incêndio, os riscos à saúde decorrente da 

poluição ambiental, insolação e ventilação naturais inadequadas ou ainda de 
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conflitos interpessoais originados da convivência compulsória em espaços exíguos.   

 No exercício da função Trabalhar, os riscos sócio ambientais se apresentam 

como subproduto das atividades industriais, comerciais e de serviços como os 

ruídos e vibrações, emissão de efluentes nocivos, bem como por acidentes no 

processamento ou manipulação de material perigoso.  

 É na articulação das funções no espaço da cidade, principalmente Habitar e 

Trabalhar, que surge o risco de acidentes de trânsito, hoje talvez o mais freqüente 

e letal dos perigos que ameaçam o habitante urbano137.  

 O conjunto de relações que envolvem a atividade “Ir ao trabalho” é, para 

Wilhein, o principal gerador de tráfego em uma cidade brasileira e também seu 

principal complicador. Isso porque a localização dos empregos varia em função da 

mobilidade emprecatícia – facilitada pela FGTS e pela modernização das relações 

de trabalho – quando o local de moradia tende a ser mais estável em função da 

política de reajustes de aluguel residencial e da realização do sonho da casa 

própria138. Esta conjunção descompassada diversifica muito os trajetos que tenham 

habitação e trabalho como origem e destino, espalhando pelo tecido urbano os 

fluxos de deslocamento e, conseqüentemente, a probabilidade de acidentes. 

 Um indicador da dimensão do risco de acidente no caminho do trabalho é 

informado pelo Ministério da Previdência Social quando contabiliza os acidentes de 

trajeto – acidentes legalmente equiparados aos acidentes de trabalho – eventos em 

que a vítima é contribuinte da previdência e que ocorre no percurso entre a 

residência e o local de trabalho.  

 De acordo com as notificações registradas, no ano de 2007 ocorreram 78.564 

acidentes de trajeto no Brasil, sendo que no Paraná foram registrados 5.264 destes 

acidentes no mesmo período 139.  

 Quando a pessoa se desloca pela cidade para realizar suas atividades 

cotidianas, está se submetendo a um conjunto de decisões de indivíduos, 

                                                 
137 No ano de 2006, segundo dados do IPPUC, 83 pessoas morreram e 8.537 sofreram ferimentos 
nos 6.973 acidentes com vítimas que ocorreram nas ruas de Curitiba. Houve 486,10 vítimas por 
100.000 habitantes  e 7,24 acidentes com vítimas por 1000 veículos.a cidade apresentou  médias 
diárias de 19,1 acidentes com vítimas, 47,6 sem vítimas e 2,9 atropelamentos. (Curitiba em dados, 
www.ippuc.org.br. Acesso em 29/01/2009) 
138 WILHEIN, J. Urbanismo no Sudesenvolvimento . Rio de Janeiro: Saga, 1969. 
139 Anuário Estatístico da Previdência Social. Brasília: MPS/Dataprev, 2008, p.515. 
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empresas ou governos que indiretamente determinam a extensão do 

deslocamento, o itinerário, o meio de transporte, o tempo de percurso, fatores que 

também influem no grau de vulnerabilidade ao risco de acidentes. 

 Estará também se inserindo como partícipe no trânsito, uma complexa rede 

de relações entre pessoas e veículos disputando o limitado espaço das ruas e 

avenidas da cidade.    

Marin e Queiróz, pesquisadores da área da saúde, ressaltam a forte conexão 

entre agressividade e trânsito, principalmente entre a população jovem e 

adolescente, associando-a a frustração, desejo de segurança, busca de novas 

experiências, de compreensão, reconhecimento e justiça. Nos adultos, esta relação 

estaria relacionada também às aspirações primitivas de poder. Os mesmos autores 

mencionam estudos que revelam conexão significativa entre personalidade e risco 

de acidentes de trânsito,  como uma pesquisa na Austrália que encontrou entre 

indivíduos culpados por acidentes maior freqüência de sintomas psiquiátricos 

menores, como ansiedade, impulsividade e falta de consciência social.  

Na mesma linha, observam que a velocidade que o carro permite atingir 

oferece ao condutor a oportunidade de experimentar sentimentos de grandeza e 

fantasia de onipotência; além disso, música no carro favoreceria a sensação de 

isolamento, aumentaria a sensação de independência. “O carro constitui uma 

compensação para o ego angustiado e apático e torna-se uma segunda pele do 

indivíduo. Nesse sentido, o automóvel passa a exercer a função de separar o 

motorista de seus semelhantes, que são visualizados exclusivamente como 

oponentes.”140  

No entanto, o indivíduo geralmente ingressa no trânsito para atender  

necessidades cotidianas de deslocamentos à distâncias superiores a 500 a 800 m 

do local de moradia ou de trabalho, condição que somada a ponderações sobre as 

condições climáticas, disponibilidade e qualidade do transporte coletivo,  segurança, 

etc., tende a elevar a utilização diária do veículo motorizado particular. Em cidades 

                                                 
140 MARIN, L e QUEIROZ, M. A atualidade dos acidentes de trânsito na era da ve locidade, uma 
visão geral.  In Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro- jan-mar. 2000. p. 7-21. 
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com taxas de motorização altas, como Curitiba141, este fator representa uma grande 

quantidade de veículos nas ruas, sujeitos à acidentes. 

Além destes componentes funcionais, comportamentais e psicológicos, o 

trânsito e o acidente de trânsito possuem uma dimensão espacial a ser considerada. 

A cidade, a paisagem urbana, a rua, a calçada e a sinalização constituem a base 

física da mobilidade e, certamente, têm implicações que conferem (ou retiram) 

qualidade e segurança ao trânsito ou o contrário.  

 A cidade pode ser organizada de modo a reduzir a quantidade de 

deslocamentos motorizados, adotando medidas tais como as sugeridas no Quadro 

1 do item 3.6 deste trabalho e alternativas eficientes para reduzir o número de 

veículos em circulação. Neste sentido é fundamental atentar para a qualidade e 

cobertura do serviço de transporte coletivo. 

   É importante também considerar a possibilidade de, na paisagem da cidade, 

se evitar o excesso de estímulos visuais que possam desviar a atenção dos 

transeuntes ou favorecer comportamentos de risco no trânsito.  

 A rua é, na grande maioria das cidades brasileiras, de domínio absoluto do 

veículo particular e também a expressão da hegemonia deste em relação ao 

pedestre e outros meios de transportes que são obrigados a compartilhar o mesmo 

espaço público, situação inevitavelmente conflituosa e favorecedora de acidentes. 

 Para equacionar este problema, a proposta de separar radicalmente o tráfego 

de veículos motorizados da Carta de Atenas pode ser o ponto de partida para 

soluções intermediárias capazes de tornar mais segura a coexistência entre 

pedestres, ciclistas, motociclistas, automóveis, ônibus e caminhões, que 

considerem as diferenças de velocidade, de peso, de pavimento mais adequado, 

etc.  

 Um exemplo disso, embora não completo, é o sistema trinário utilizado nos 

Setores Estruturais de Curitiba, no qual o fluxo de veículos é dividido por três ruas 

paralelas, duas com a pista de rolamento dimensionada para velocidades mais 

altas próprias para o tráfego de passagem e a do meio subdividida em duas pistas 

para o tráfego local de baixas velocidades e uma pista exclusiva para o transporte 

                                                 
141 A taxa de motorização em Curitiba era 54,33 veículos por 100 habitantes, que equivale a 
aproximadamente 1 veiculo para 2 habitantes. 



 96 

coletivo de grande capacidade. Os pedestres circulam nas calçadas laterais, junto 

ao alinhamento predial. 

 Um aperfeiçoamento deste sistema poderia agregar ciclovias nas vias de 

tráfego de passagem e melhorar a segurança da travessia de pedestres com 

sinalização apropriada.  Na via central as calçadas devem ter dimensões 

suficientes e tratamento adequado para acomodar o deslocamento confortável e 

seguro de pedestres de todas as idades, até mesmo avançando sobre a faixa de 

recuo obrigatório como acontece em alguns trechos das avenidas República 

Argentina, Sete de Setembro, João Gualberto e Padre Anchieta.   

 Com a implantação da Linha Norte do Metrô Curitibano – prevista para o ano 

de 2014 - e a conseqüente liberação da canaleta utilizada pelos ônibus bi-

articulados, haverá a oportunidade de implantar ciclovias ligando os bairros 

Pinheirinho e Santa Cândida ao centro, bem como a possibilidade de articulação de 

um sistema de ciclovias em trajetos atraentes. 

 As calçadas ou passeios são imprescindíveis nas vias de grande fluxo de 

tráfego, para a segurança do pedestre e do veículo. Entretanto, é necessário que 

sejam bem dimensionadas, niveladas e revestidas de modo adequado à marcha 

contínua, segura e confortável inclusive para pessoas com dificuldades de 

locomoção. 

 A sinalização horizontal (faixas, setas e letreiros) e horizontal ( placas e 

semáforos) tem a finalidade de orientar os transeuntes, disponibilizando informações 

visuais que  os ajude a adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a 

segurança e ordenar os fluxos de tráfego142.  

A sinalização vertical tem função regulamentadora quando informa as 

obrigações, limitações, proibições ou restrições legais para o uso da via, advertir os 

condutores sobre condições com potencial risco existentes na via ou nas suas 

proximidades. Tem função orientadora quando indica direções, localizações, pontos 

de interesse turístico ou de serviços que auxiliam o condutor no seu deslocamento 

pela cidade. 

                                                 
142 CONTRAN, Sinalização vertical de regulamentação  / Contran-Denatran. – Brasília : Contran, 
2006. 
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A sinalização horizontal, impressa no pavimento das vias, tem a finalidade de 

fornecer informações que permita ao usuário adotar comportamentos adequados e 

tomar decisões, de modo a aumentar a segurança e fluidez do trânsito, ordenar o 

fluxo de tráfego, canalizar e orientar os usuários da via.143 Este tipo de sinalização 

deve ter a propriedade de transmitir mensagens aos condutores e pedestres, 

possibilitando sua percepção e entendimento, sem desviar a atenção do leito da via. 

 Já a sinalização semafórica se presta a ordenar a continuidade do fluxo de 

veículos nos cruzamentos. 

 A ausência ou deficiência da sinalização regulamentadora amplia a 

probabilidade de acidentes, especialmente em locais onde a visibilidade do 

transeunte é prejudicada ou quando as condições da pista favorecem o 

desenvolvimento de altas velocidades. Quando inexiste sinalização orientadora os 

condutores estão mais sujeitos a errar o caminho, posicionar-se inadequadamente 

na pista, aumentar desnecessariamente o percurso, algumas das situações que 

prejudicam a fluidez do trânsito.  

 Sintomaticamente, a sinalização é dirigida predominantemente aos 

condutores de veículos motorizados, deixando os pedestres e ciclistas sem a 

orientação necessária. 

 Existem ainda, além dos mencionados, outros fatores adstritos ao campo de 

atuação do planejamento e da gestão urbana que podem contribuir para controlar o 

risco de acidentes de trânsito. O traçado geométrico e o dimensionamento das vias, 

a qualidade da iluminação pública, a gestão do serviço de transporte coletivo e 

mesmo a definição de horário de funcionamento da prestação de serviços públicos 

podem incluir a preocupação com a segurança no trânsito em seus objetivos.    

 

3.8   A gestão urbana e a responsabilidade pelo ris co 

Quando a cidade é vista como cenário e expressão física de um sistema 

complexo de relações sociais, a gestão urbana evidencia seus compromissos 

ideológicos que nem sempre correspondem ao discurso oficial.  

                                                 
143 CONTRAN, Sinalização horizontal  / Contran-Denatran. 1ª edição – Brasília : Contran, 2007. 
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Segundo Castells144, o sistema urbano é a articulação entre elementos 

fundamentais do sistema econômico, ou seja, a produção ( conjunto de atividades 

de produção de bens e serviços), o consumo (conjunto de atividades relativas a 

apropriação individual, social ou coletiva do produto), a troca (articulação entre 

produção e consumo) e a gestão (regulação das relações entre produção, consumo 

e troca). Para este autor o sistema urbano também inclui o elemento simbólico, 

aquele que exprime a especificação da ideologia  ao nível das formas espaciais.  

Nessa ótica, a gestão urbana se incumbe de mediar as relações entre a 

produção, o consumo e a troca através de intervenções sobre os elementos 

materiais que dão suporte físico àquelas atividades. Segundo Rezende145, estas 

intervenções tem por objetivo equilibrar eventuais desajustamentos na produção ou 

no consumo dentro dos limites do modo de produção capitalista, o que equivale a 

dizer, dentro de uma escala de prioridades ditadas pelos interesses das classes 

privilegiadas pelo modo de produção capitalista.  

Devido a sua prática corrente, esta verdadeira missão ideológica acaba se 

confundindo com os objetivos e atribuições da gestão urbana, especialmente quanto 

aos subprodutos de suas intervenções como a distribuição desigual dos benefícios 

do desenvolvimento urbano em geral e dos riscos socioambientais urbanos em 

particular. Uma expressão comum deste viés ideológico é a predominância de 

investimentos públicos nas tentativas de resolver problemas de trânsito em obras 

que favorecem o uso do automóvel e a hesitação do gestor público em investir em 

ciclovias, corredores exclusivos para ônibus, faixas para motocicletas, etc. 

Mesmo nos regimes democráticos o planejamento e a gestão urbana, 

exercidos por pessoas, não são neutros. Um tipo de planejamento desligado da 

política, focado nos fatos e constatações e que se satisfaz em propor soluções 

técnicas, sem envolver-se na valoração ética ou política da intervenção, colabora 

para a manutenção e reprodução da situação estudada, posicionando-se assim ao 

lado daqueles a quem isso interessa. 

Como observa Wilhein146 esta postura do não envolvimento reduz a ação 

                                                 
144 CASTELLS, M. A questão urbana . São Paulo: Paz e Terra, 2000, p.337/342. 
  
145 REZENDE, V. Planejamento Urbano e Ideologia . Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1982. 
p23. 
146 WILHEIM, J. Op.Cit., p.40. 
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transformadora das intervenções planejadas e, principalmente, minimiza a 

contribuição do planejamento urbano na construção do futuro da sociedade, futuro 

que na atualidade depende muito do gerenciamento dos riscos inerentes à dinâmica 

do desenvolvimento urbano. 

O planejamento urbano e a gestão urbana preocupados em “ ... transceder a 

situação e voltados para uma situação futura e socialmente desejável ...”, como 

sugere o mesmo autor citando Mannhein, “... não pode estar desligado da política  

(uma vez que) os fatos não são puros, dependendo sua interpretação da perspectiva 

em que os situa o planejador.” 147 

Sendo o risco de acidente de trânsito um daqueles fatos subjacentes a 

dinâmica da cidade, a determinação de eliminar, diminuir, tolerar ou submeter este 

fato à objetivos considerados maiores será sempre intencional e comprometida 

politicamente.  

Ao mesmo tempo em que responsabiliza a gestão urbana pelo quadro atual 

de riscos nas cidades ou em um bairro específico, essa visão reconhece a 

possibilidade dela modificar esta situação assumindo posturas mais afinadas com os 

valores da solidariedade e da sustentabilidade.  

No entanto, o comprometimento do poder público tende a privilegiar os 

interesses dos setores da sociedade detentores dos meios de produção, premissa 

que permite trazer para o debate sobre risco de acidentes o posicionamento de 

Foladori sobre a responsabilidade pela crise ambiental.  Segundo argumenta 

Foladori148, a relação da sociedade com o seu ambiente não pode ser considerada 

igual para todas as classes sociais. Aquelas que são donas dos meios de produção 

tem o poder de decidir o que, como e quanto produzir. Logo, a responsabilidade pela 

crise ambiental é destas classes e não de outras. Embora se possa argumentar que 

as formas de consumo são também responsáveis por danos ambientais, mas o 

citado autor lembra que nada pode ser consumido antes de ser produzido. 

O compromisso da administração pública com estas classes remonta às 

origens do Estado Liberal que, tal como observa Steigleder, historicamente,  
                                                 
147 Idem. p.45. 

148 FOLADORI, G. Sustentabilidad ambiental y contradicciones sociale s. Revista Ambiente e 
Sociedade. N.5, Campinas: jul/dez. 1999  
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“ ... surge como resultado das forças da burguesia responsável pela expansão do 
mercado e pela intensificação da produção e se propõe (o Estado Liberal) a 
concretizar os meios para o desenvolvimento desta classe social, o que significa 
intervenção estatal mínima, com a finalidade de garantir a propriedade privada e 
estabelecer condições para o livre trânsito de mercadoria, em circunstâncias 
formalmente iguais.” 149 

 

 O poder público participa da produção social do espaço urbano, planejando o 

espaço, realizando obras, definindo prioridades orçamentárias que proporcionam 

benefícios e impõe ônus. Estes dois efeitos da atuação do urbanismo nem sempre 

são igualmente distribuídos e no Estado que insiste em permanecer Liberal  

privilegia a produção em detrimento da segurança dos residentes.  

Este desequilíbrio, mesmo que se o considere involuntário, constitui uma 

afronta ao princípio da responsabilidade nos termos propostos por Hans Jonas : 

“Age de tal maneira que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a 

preservação da vida humana genuína ... Nas tuas opções presentes, inclui a futura 

integridade do Homem entre os objetos de tua vontade.”150.  

Até por força da norma constitucional, a atuação do agente público deve 

buscar a redução das desigualdades sociais (e regionais), seguindo o que  José 

Afonso da Silva, estudioso do Direito Urbanístico, denomina de princípio da justa 

distribuição dos benefícios e ônus derivados da atuação urbanística151.  

O Estatuto da Cidade estabelece como diretriz geral da política urbana 

brasileira a gestão democrática da cidade, um modelo de gestão aberta a 

participação da comunidade, medida que pode facilitara distribuição mais justa dos 

investimentos públicos.  

Assim, a gestão urbana que criou, acompanha e intervém no bairro CIC, é no 

mínimo co-responsável pelo desequilíbrio entre os benefícios que proporciona ao 

setor produtivo em termos de acessibilidade, agilidade e eficiência do sistema viário 

e da localização e os ônus suportados pela população, dos quais os acidentes de 

trânsito são uma amostra.    

                                                 
149 STEIGLEDR. A. M. As dimensões do dano ambiental no Direito brasileir o. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2004. p.44. 
150 COELHO, I. M. Princípios da ordem Social. In. MENDES, G. COELHO, I. M e BRANCO, P. Curso 
de Direito Constitucional . São Paulo: Saraiva, 2009. p.1419. 
151 SILVA, J.. Direito Urbanístico Brasileiro . São Paulo: Malheiros, 1995. p.38. 



 101 

4  O BAIRRO CIC- CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA.  

 

A tentativa de compreender e desvendar aspectos específicos da dinâmica 

atual de um determinado segmento da cidade - como o risco de acidentes de 

trânsito - precisa considerar o contexto em que o bairro surgiu, que determinou o seu 

processo de desenvolvimento e esboçou os contornos da sua configuração atual. 

O Bairro CIC é fruto de um processo de ocupação continuada do território do 

município de Curitiba que apresenta como característica, pouco comum, aliás, a 

preocupação e a tentativa de controlá-lo pelos mecanismos administrativos 

disponíveis a cada época.  

Embora Curitiba não integre o rol das primeiras cidades brasileiras, sua 

origem repete a trajetória de formação típica da cidade afastada da costa, como 

resultado da incursão de aventureiros em busca de ouro e outros minerais, vindos 

da cidade portuária de Paranaguá.  

Segundo Oliveira152, as primeiras sesmarias oficialmente documentadas 

foram concedidas na década de 1660, circunstância que assinala o inicio do 

estabelecimento de pessoas não nativas no território curitibano. 

A cidade nascia como muitas outras, cumprindo o roteiro traçado pela lógica 

do modelo de desenvolvimento socioeconômico predominante no Brasil colonial153 , 

sendo que esforço de sobrevivência daqueles que não acharam na mineração a 

fortuna esperada, somente produziu as condições suficientes para o reconhecimento 

oficial da vila em 1693, quando nela se instituiu a Justiça e oficializou-se a Vila de 

Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. 

Esta mesma dinâmica de desenvolvimento socioeconômico colocou a Vila na 

rota dos tropeiros que do Rio Grande do Sul se dirigiam à Sorocaba e São Paulo a 

partir de 1704. Devido a sua localização, a vila passou a servir de parada estratégica 

das tropas de gado para que os animais recuperassem peso antes de seguir 

viagem, situação que propiciou novas oportunidades de renda para os fazendeiros 
                                                 
152  OLIVEIRA, R. C. de (Docente ): Economia E Escravidão Em Uma Sociedade Do Brasil 
Meridional. ; Economia E Escravidão Em Uma Sociedade Do Brasil Meridional.; 2001; 
Iv Congresso Brasileiro De História Econômica; São Paulo; Brasil; Português; ; Meio 
Magnético. 
153 MENEZES, C. L. Desenvolvimento urbano e Meio ambiente – a experiên cia de Curitiba . 
Campinas: Papirus, 1996. p.55. 
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que alugavam seus pastos para acomodar as tropas e também para o povoado que, 

com suas lojas, armazéns e casas de diversões, abastecia e supria às necessidades 

dos tropeiros154.  

Conforme relata carta do Ouvidor Raphael Pires Pardinho, em 1721 a Vila 

atingira o número de 200 casas e 1.400 pessoas, sendo que há registro de que ao 

final do século XVIII a sociedade local era composta por 5.298 homens livres  e 

1.180 escravos, totalizando 6.478 residentes, como noticia Oliveira155. Com esta 

população, assinala Menezes156 a Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais 

despontava como o segundo núcleo urbano de toda a  Província de São Paulo e 

nessa condição qualificou-se para tornar-se Sede de Comarca em 1812 e a ser 

elevada pela Assembléia Legislativa da Província à categoria de cidade em 05 de 

fevereiro de 1842, ocasião em que passou a chamar-se Curitiba.  

Até o final do século XIX, Curitiba seguia a regra geral das cidades brasileiras 

e se desenvolvia em torno de um núcleo central antigo, onde residiam as famílias 

tradicionais e se encontravam a elite econômica e política. Houve, no entanto, 

preocupação do poder público em ordenar a ocupação urbana, sob as penas da lei, 

como se depreende do provimento do Ouvidor Pardinho, emitido em 1721 e citado 

por Pereira: 

 

“37. Proveu que daqui por diante nenhuma pessoa com pena de seis mil réis para o concelho 
faça casas de novo na vila sem pedir licença à Câmara, que lho dará e lhe assinará chãos em 
que as faça continuando as ruas que estão principiadas e em forma vão todas direitas por 
corda, e unindo-se umas as outras, e não consintam que daqui por diante se façam casas 
separadas e sós ... porque além de fazerem a vila e a povoação disforme ficam os vizinhos 
nela mais expostos a insultos e desviados dos outros vizinho para lhe poderem acudir em 
qualquer necesidade que de dia ou de noite lhe sobrevenha.157  

 

Exigências deste e outros provimentos da maior autoridade local, segundo o 

autor, teriam o fim de reservar o núcleo urbano apenas para atividades comerciais e 

de serviços, residências das pessoas ligadas a esses negócios e segunda 

residência de proprietários rurais, impedindo ali o desenvolvimento de atividades 

                                                 
154 MENEZES, op.cit, p.56). 
155 OLIVEIRA, op.cit. 
156 MENEZES, op.cit, p.56 
157 PEREIRA, M. R. M. Semeando iras rumo ao progresso: ordenamento jurídi co e econômico 
da sociedade paranaense . Curitiba: UFPR, 1996. p.93. 
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rurais de subsistância. Desta forma a população pobre que sobrevivia somando 

atividades rurais e urbanas obrigava-se a residir nos rocios da periferia do núcleo.    

Os provimentos obrigavam as edificações a serem contíguas e seguindo o 

alinhamento, gerando quadras compactas com lotes da largura da edificação, 

configuração que separava veementemente o espaço privado do público.  

 Os atos do provedor, segundo Pereira, tinham o sentido de normatizar 

a prática da concessão de datas158, segundo uma concepção própria de quadra, de 

rua, de divisões entre cidade e campo, já procurando induzir uma conformação 

urbana pré concebida.  

Guardadas as devidas proporções, os provimentos do ouvidor Pardinho 

inauguraram a prática do urbanismo em Curitiba. 

A expansão urbana passou a seguir ao longo das estradas que conduziam às 

cidades vizinhas e, a partir da metade do século XIX, às recém implantadas colônias 

de imigrantes europeus. 

Em 1855 o agrimensor Pierre Taulois apresentou um plano de regularização 

do traçado das vias urbanas, projeto que enfrentou dificuldades para ser implantado 

na topografia e na falta de recursos suficientes para indenizar proprietários afetados, 

uma vez que os mesmos já se encontravam protegidos pela lei. 

Quarenta anos mais tarde, em 1895 foi elaborado o primeiro Código de 

Posturas estabelecendo normas e o padrão urbano para o projeto de ordenamento e 

crescimento desejado e que pretendia imprimir a Curitiba os ideais progressistas de 

outras cidades grandes, baseados nos princípios de democracia, cultura, virtude, 

etc. 159 

Em 1920 o Código de Postura foi revisto e passou a controlar mais 

rigidamente as edificações e o trânsito, introduzindo autuações e multas para os 

infratores, em um momento em que a população local era de 78.986 habitantes. 

Porém o primeiro plano urbanístico  somente foi elaborado na década de 40, quando 

a população havia praticamente dobrado e a estrutura urbana dava sinais de 

deterioração, segundo Menezes. Os governantes de então –certamente 

                                                 
158 No período colonial brasileiro e até 1850, inexistia propriedade privada da terra e o Estado 
concedia autorizações para o uso de parcelas de solo, quase sempre aleatoriamente. 
159 MENEZES, C. Op.Cit. 
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influenciados pelas experiências da capital federal e do município de São Paulo - 

vislumbraram a necessidade e conveniência de preparar a cidade para as novas 

perspectivas de desenvolvimento que se anunciavam.  

 

4.1. O plano Agache e a estruturação da cidade. 

A conjuntura política da Era Vargas conferia aos interventores nos Estados a 

prerrogativa de nomear o prefeito da Capital. No Paraná o interventor Manoel Ribas, 

que não contava com a simpatia unânime da elite local, após exonerar o então 

prefeito Moreira Garcez nomeou o engenheiro ferroviário carioca Rosaldo de Melo 

Leitão para o cargo, com a incumbência de produzir uma nova imagem para 

Curitiba. Para iniciar este trabalho o Prefeito recém nomeado decide contratar um 

escritório de engenharia do Rio de Janeiro que tinha como consultor o sociólogo e 

arquiteto francês Alfred Agache.160    

A iniciativa foi saudada pela imprensa e pelos desafetos de João Moreira 

Garcez, como levantou a pesquisadora Maclóvia Correa da Silva: 

 

“Constroem-se arranha céus ao lado de monumentos, sem proporção. Calçam-se 
ruas. Nada de lógico sobre os rios, as avenidas de cintura, os centros de indústria, os 
bairros de moradia, as ligações com a estrada de ferro. O problema tem consistido 
em iniciar o alargamanto de ruas, traçar outras que aí estão traçadas, não se sabe 
por quem. Dizem que foi um alemão que andou por aqui e só. É preciso definir e 
enunciar questões com precisão. Não faremos mais absurdos gastos inúteis, mas 
executaremos plano de conjunto, pois como diz Prestes Maia, “qualquer projeto de 
rua envolve, explícita ou implicitamente, uma concepção sobre a cidade, sua 
estrutura, seu desenvolvimento”. Vai terminar a época de urbanismo periódico, para 
entrarmos num período de ubanismo permanente” (LACERDA, Flávio. Curititiba de 
Parabéns. Diário da Tarde, 03/10/1940. p.1)161 

   

Com sua experiência e  conhecimento técnico, Agache antecipava à opinião 

pública suas primeiras impressões sobre a cidade :  

 
Pelo que observei, a sua cidade sofre de prisão de ventre. Na vida de uma cidade 
temos que considerar três coisas: circulação (ruas e avenidas), respiração (praças e 
jardins) e digestão (esgotos). Este detalhe, no momento, talvez seja o mais grave, por 
isso que daí podem resultar graves conseqüencias para a saúde pública.”   (Diário da 
Tarde, 05/10/1940)162 

                                                 
160 SILVA, M.C. O plano de urbanização de Curitiba -1943-1963- e a valorização imobiliária . Tese 
de Doutorado. FAUSP, 2000. p.37. 
161 SILVA, M.C. Op.Cit.p. 40. 
162 Idem, p.72. 



 105 

O denominado Plano Agache atacava prioritariamente o saneamento, o 

descongestionamento do tráfego na área central e a distribuição de funções em 

centros específicos, enfatizando a necessidade de aliviar o trânsito na Rua XV de 

Novembro e na Praça Tiradentes. 

As propostas do Plano Agache tinham como traço fundamental o plano de 

avenidas que, além de prever uma estrutura de circulação, articulava os centros 

funcionais propostos, como mostram as figuras  7 e 8. 

 

 
FIGURA 7. ESQUEMA DO PLANO AGACHE 
Fonte: www.vitruvius.com.br. Acesso em 18/09/2007. 

 

A definição da localização do Centro Cívico buscava deslocar para uma 

razoável distância da Praça Tiradentes o movimento gerado pelas atividades 

administrativas do Estado e do Município que se encontravam espalhadas pelo 

centro, com o cuidado de garantir o acesso por uma avenida de 48 metros de 

largura.  

Mesmo não tendo sido implantado integralmente, alguma das propostas 

implantadas do Plano  Agache  tiveram resultados importantes para o ordenamento 

da cidade, a exemplo do Centro Cívico, o Centro Militar do Bacacheri, o Centro 
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Politécnico, o Mercado Municipal, a canalização do rio Ivo e as avenidas Sete de 

Setembro, Visconde de Guarapuava e Marechal Floriano163 .  

Importante também é o fato do método de trabalho de Agache e a 

necessidade do prefeito e do interventor de legitimar as propostas do plano terem 

estimulado o debate sobre a cidade e sobre o seu planejamento. 

 

 
 

FIGURA 8  PLANO DE AVENIDAS DO PLANO AGACHE 
Fonte: www.vitruvius.com.br. Acesso em 18/09/2007 

  

Durante vinte anos as obras viárias e o controle do uso e ocupação do solo 

em Curitiba tinham como referência as diretrizes do Plano Agache, porém o 

crescimento acelerado da cidade, a partir da metade da década de 50, exigia uma 

revisão.  

A necessidade de um novo plano mobilizou a primeira geração de alunos e 

professores do então recém criado Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR, 

movimento que estimulou o prefeito Ivo Arzua Pereira, com o patrocínio do governo 

do Estado, a providenciar a elaboração do Plano Preliminar de Urbanismo, trabalho 

                                                 
163 MENEZES, Op. Cit. 
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que se tornou o marco inicial do processo de planejamento que transformou a 

Capital. 

 

4.2. O Plano Preliminar de Urbanismo. 

 

  Em 1950 a capital do Paraná contava com 180.575 habitantes e vinha 

experimentando um processo de crescimento acentuado a desafiar a administração 

municipal de então.  No ano de 1954, Ney Braga assumiu a Prefeitura de Curitiba e, 

segundo seu próprio relato164, viu necessidade da elaboração de um plano 

urbanístico para Curitiba uma vez que, na sua avaliação, o plano Agache tratava 

basicamente das diretrizes viárias.  

Para esta tarefa foi criado o Departamento de Planejamento e Urbanismo, 

reunida uma equipe de profissionais da própria Prefeitura e contratado o Eng. 

Prestes Maia165 para atuar como consultor da equipe na elaboração de um código 

de zoneamento para Curitiba. Este trabalho previa zonas comerciais nos bairros 

Portão, Mercês e Bacacheri como forma de evitar a concentração das atividades de 

comércio no centro da cidade.   

O ex-prefeito destaca que a equipe do Departamento de Urbanismo e o consultor 

Prestes Maia concluíram que a cidade deveria ter uma “... zona para indústria. Nos 

não fizemos a CIC (Cidade Industrial de Curitiba), mas fomos orientados a deixar a 

zona do (Rio) Barigüi para a indústria mais pesada.”   

Em 1962 quando o Engenheiro Ivo Arzua Pereira elegeu-se para a Prefeitura, 

a cidade já contava com mais de 360.000 habitantes, o dobro da população 

registrada no censo de 1950. O acelerado crescimento urbano pressionava a 

estrutura viária existente e revelava algumas das fragilidades do plano Agache, na 

ótica dos gestores da época.  

                                                 
164 BRAGA, N. A. B. Depoimento. In  IPPUC. Memória da Curitiba Urbana.  Curitiba: IPPUC, 1990, 
V.5. p.3. 
165 O engenheiro e urbanista Prestes Maia, foi prefeito nomeado de São Paulo entre 1938 e 1945 e 
eleito entre 1961 e 1965. Autor de projetos como o Plano de Avenidas para São Paulo, de 1930, 
implantou um importante conjunto de obras viárias em sua primeira gestão que o tornou a principal 
referência nacional em gestão urbana nas décadas seguintes.  
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Segundo o Diretor do Departamento de Urbanismo de então, Engenheiro 

Theodócio Atherino, “...  o traçado geométrico (previsto) para as vias públicas não 

era dos mais satisfatórios, deixava muito a desejar pelas obstruções, dificuldades de 

transposição, falta de continuidade e de outros requisitos que permitissem a 

circulação desembaraçada e a segurança dos pedestres.”166    

Os entraves apontados, ainda segundo Atherino, poderiam ser solucionados 

com a implantação de um sistema de vias radiais unindo a Praça Tiradentes as vias 

perimetrais, composto pelas ruas existentes devidamente alargadas. No entanto, a 

idéia requeria obras e desapropriações incompatíveis com as finanças do município, 

uma das razões que levaram a equipe do Departamento a sugerir a revisão do Plano 

Diretor em busca de soluções mais abrangentes. 

No mesmo sentido mobilizou-se um grupo de arquitetos vinculados ao Curso 

de Arquitetura da Universidade Federal167, que passou a reunir-se para discutir os 

problemas da cidade e que chegou a sugerir ao prefeito Ivo Arzua que fosse feita a 

atualização do plano em vigor. 

Para soluções de problemas pontuais, a municipalidade recorria a 

financiamentos estaduais e federais, sendo que ao pleitear recursos para obras 

esparsas  junto a CODEPAR - Companhia de Desenvolvimento do Paraná168. Em 

uma dessas incursões o Prefeito Ivo Arzua recebeu a oferta de financiamento a 

fundo perdido para a elaboração de um plano urbanístico para toda a cidade, 

iniciativa que certamente se devia a afinidade de  opiniões do presidente da 

CODEPAR e da equipe técnica do Departamento de Urbanismo169 quanto a 

importância do planejamento da cidade como um todo, naquele momento. 

                                                 
166 ATHERINO, T. Depoimento. In IPPUC. Memória da Curitiba Urbana.  Curitiba: IPPUC, 1990, v.7. 
p.19. 
167 O arquiteto Luis Forte Netto esclarece em depoimento que “ Este grupo era constituído 
basicamente por cinco pessoas : o Marcos Prado, o Jaime Lerner (então recém formado), o Lubomir 
Ficinski (também recém formado), José Maria Gandolfi e eu.” Os recém formados eram alunos da 
primeira turma e os demais professores do Curso de Arquitetura.( FORTE NETTO, L. Depoimento. In 
IPPUC. Memória da Curitiba Urbana . Curitiba: IPPUC, 1990, v.7. p.53.) 
168  Empresa pública que concentraria a distribuição de financiamentos e ações para a promoção do 
desenvolvimento econômico, criada na primeira gestão de Ney Braga como governador do Estado 
(1961-1965) e que na ocasião era presidida por Karlos Rischbieter. 
169 A engenheira Francisca Garfunkel Richbieter, a Dra. Franchete,  integrante da equipe do 
Departamento de Urbanismo, era casada com Karlos Richbieter, então presidente da CODEPAR. O 
convívio familiar certamente facilitou o envolvimento da empresa estadual neste episódio, uma vez 
que seu presidente acabava tomando conhecimento e até comungando das preocupações da equipe 
a cerca da conveniência e necessidade de um plano para o futuro da cidade.  
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Surgiu assim a oportunidade da contratação de um plano diretor através de 

uma concorrência pública nacional que restou vencida pela parceria entre a 

SERETE Engenharia S/A e Jorge Wilheim Arquitetos Associados. 

A escolha da empresa Serete Engenharia S/A, que atuava na área de 

projetos de engenharia sanitária e rodoviária, associada com o escritório Jorge 

Wilheim Arquitetos Associados do plano trouxe apreensão aos profissionais locais e 

até aos técnicos do Departamento de Urbanismo. O fato de este grupo ter se 

empenhado bastante para que o plano existisse e de também ter participado da 

concorrência sem sucesso, certamente contribuiu para que alimentassem 

desconfiança quanto à possibilidade de profissionais de fora da cidade oferecerem 

soluções adequadas para os problemas urbanos locais. 

No entanto, a proposta vencedora teria surpreendido a todos ao propor em 

sua metodologia a elaboração de um plano básico com o envolvimento profundo dos 

técnicos da Prefeitura, além da criação de um grupo local de acompanhamento170. 

Este grupo acabou sendo composto por alguns daqueles mesmos profissionais que 

participaram da concorrência e veio posteriormente  inspirar a criação do atual 

IPPUC- Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.  

O Plano Preliminar de Urbanismo entregue em junho de 1965, 

impropriamente alcunhado de Plano Serete, partindo da concepção do planejamento 

urbano como um processo contínuo limitou-se a “... diagnosticar a situação, 

prognosticar alternativas, propor diretrizes básicas acompanhadas de respectivas 

legislações e constituir um núcleo profissional local que pudesse vir a ser 

institucionalizado como órgão local permanente de planejamento integral.”171. 

Naquele momento, meados de 1965, o mandato do Prefeito Ivo Arzua estava 

terminando. Diante da impossibilidade de iniciar a implantação das diretrizes do 

plano, o prefeito decidiu levá-las para discussão pública durante um mês através de 

um evento que denominou-se “Seminário Curitiba de amanhã”, iniciativa 

surpeendente para a época, especialmente porque o governo militar se instalara a 

pouco mais de um ano. 

                                                 
170 WILHEIM. J.Depoimento. In IPPUC. Memória da Curitiba Urbana . Curitiba: IPPUC, v...., p.28.  
171 WILHEIM, J. Urbanismo no Subdesenvolvimento . Rio de Janeiro: Saga, 1969. p.125 
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Almir Fernandes, arquiteto e professor do Curso de Arquitetura que integrava 

o grupo de acompanhamento local, afirma que essa foi a forma encontrada pelo 

prefeito de não se comprometer com o plano patrocinado pelo Governo estadual, 

antes de testar a receptividade das suas propostas junto aos diversos setores da 

sociedade curitibana. 

 

“ O seminário começou com o prefeito numa posição de magistrado.... A primeira sessão foi 
estratégica, realizada no Instituto de Engenharia, ... , onde estava representado o capital 
imobiliário, construtores e incorporadores, aqueles que, afinal, mais entendem do assunto e 
que se apropriam mais dos ganhos da Cidade. Naquele momento Ivo Arzua estava 
praticamente neutro, presidindo um debate muito democrático.”172  

 

Essa postura cautelosa do prefeito foi gradativamente abandonada na medida 

em que ele mesmo se empolgava com as propostas do plano, a ponto de tomar para 

si a tarefa de explicá-lo aos integrantes de uma sociedade de operários no bairro 

Ahu173, em uma das últimas reuniões do Seminário. 

O Plano Preliminar de Urbanismo de Curitiba definia os eixos estruturais de 

crescimento urbano, optava pela desconcentração do comércio em sub- centros, 

propunha um novo sistema de transporte coletivo, a preservação e revitalização do 

centro histórico, áreas de pedestres, entre outras propostas.   

Em conseqüência do seu caráter intencionadamente preliminar, o Plano 

tornou necessária a criação de uma assessoria municipal para detalhamento do 

plano, órgão que posteriormente foi transformado no IPPUC.  

Boa parte desta tarefa foi realizada durante a gestão do primeiro prefeito 

indicado pelo governo estadual, o engenheiro sanitarista Omar Sabbag, que preferiu 

atuar na execução de obras de infraestrutura sanitária, canalização de cursos d’água 

na área central sem, no entanto, impedir que o IPPUC seguisse desenvolvendo os 

projetos que viabilizaram o início da implantação do novo plano já no início da 

gestão do arquiteto Jaime Lerner, o segundo prefeito biônico da capital. 

 

A figura 9 ilustra a evolução das propostas viárias desenvolvidas pela equipe 

do IPPUC, a partir das diretrizes iniciais do Plano Preliminar de Urbanismo de 1965.  

                                                 
172 FERNANDES, A. Depoimento. In IPPUC. Memória da Curitiba Urbana.  Curitiba: 1991. v..., p.31.
  
173 Idem. OP.Cit. p.32. 
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É possível visualizar nos dois mapas o avanço da proposta de estruturação 

viária, resultado de levantamentos, ponderações  técnicas e do próprio 

amadurecimento das idéias iniciais que não caberia no cronograma do plano.   

 

 

 

  

 

FIGURA 9. O PLANO PRELIMINAR DE URBANISMO. 1965 

 Fonte: IPPUC. 

 

O mesmo processo de aprofundamento das diretrizes do PPU resultou na 

implantação do calçadão da rua XV, na criação do sistema trinário com as canaletas 

exclusivas para ônibus e, entre as sucessivas alterações no zoneamento de uso do 

solo, a criação da Cidade Industrial de Curitiba, anos depois.  

Na figura 10 observa-se o esforço empreendido na tentativa de ajustar a 

política de uso e ocupação do solo ao ritmo de crescimento da cidade, no período de 

35 anos em que a população curitibana, que em 1965 somava pouco mais de 

360.000 habitantes, atingiu a casa dos 1.476.253 habitantes.  
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. 

  
FIGURA 10   DESENVOLVIMENTO DAS PROPOSTAS DO PPU 1965             
Fonte: IPPUC 

 

Entre os méritos do PPU há que se destacar o de ter criado uma estrutura 

básica que se mostrou capaz de, por um bom tempo, assimilar ajustes em função de 

novas demandas do desenvolvimento da cidade (figura 11), tais como a expansão 

das áreas residenciais (1966), a conveniência de implantar um distrito industrial 

(1975) e mesmo de absorver parcialmente as pressões dos movimentos sociais por 

moradia, quase duas décadas depois de proposto (2000). 

Essa maleabilidade é um dos fatores que o distingue da maioria dos planos 

urbanísticos anteriores e posteriores, exatamente por remeter aos gestores e 

planejadores a responsabilidade de monitorar o processo de desenvolvimento e 

suas demandas para respondê-las com soluções apropriadas, agora com a 

obrigatória participação da sociedade, como exige o Estatuto da Cidade.  

. 
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FIGURA 11   EVOLUÇÃO DO ZONEAMENTO EM CURITIBA 1965-2000 
Fonte: IPPUC 
 

No processo de elaboração e desenvolvimento do Plano Preliminar de 

Urbanismo de Curitiba identifica-se a utilização dos conceitos e princípios da Carta 

de Atenas, sem dogmatismo ou preocupação outra senão a de utilizá-los para 

compreender e propor soluções para um problema urbano específico e único. A 

influência do Modernismo na formação e no trabalho dos arquitetos brasileiros é 

visível nas obras mais importantes implantadas a partir da metade do Século XX  e 
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nos anos 50 e 60 era praticamente unânime, atingindo inclusive o desenho de 

móveis populares.  

No entanto o autor principal do PPU, o arquiteto Jorge Wilheim, ao mesmo 

tempo em que reconhecia a pertinência de alguns pontos da doutrina modernista 

como o domínio do coletivo, da generosidade no re-uso da terra, da hierarquização 

de vias, entendia que as idéias de Le Corbusier não poderiam ser dogmaticamente 

aplicadas, uma vez que pouco se preocupavam com a existência da propriedade 

privada da terra, com a viabilização das propostas ou com a necessidade de 

instaurar processos de transformação a partir do plano174.  

Do ideário modernista resta evidente a utilização do zoneamento de uso e 

ocupação do solo e do sistema viário hierarquizado como estruturadores do 

crescimento urbano. A distribuição de densidades diferenciadas e de funções no 

espaço urbano em centros secundários e a concentração das indústrias ao longo 

dos trechos urbanos, bem como a proposta de obrigar a liberação de um terço da 

profundidade dos lotes, na zona central, para a circulação de pedestres, para dobrar 

as frentes de lojas e criar áreas de estacionamento também evocam diretamente as 

orientações da Carta de Atenas. 

Porém, é do desenvolvimento do plano – já a cargo dos profissionais locais- 

que surge a proposição que mais aproxima o urbanismo modernista do 

planejamento urbano da capital paranaense: a Cidade Industrial de Curitiba, uma 

iniciativa que pretendia responder à necessidade de relocar algumas indústrias 

problemáticas e confinar as novas indústrias que a cidade pretendia atrair em um 

localização estratégica. O arquiteto Jorge Wilhein foi chamado para elaborar o 

projeto inicial. 

 

4.3   A Cidade Industrial de Curitiba: um distrito industrial diferente.  

 

O Bairro CIC corresponde à área destinada pelo planejamento urbano para 

concentrar os estabelecimentos industriais em uma espécie de distrito industrial que 

recebeu o nome de Cidade Industrial de Curitiba, ainda no início dos anos 70.  

                                                 
174 WILHEIM, J. Op. Cit. P.60. 
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Naquela época o Brasil vivia sob um clima de euforia desenvolvimentista em 

que muitos municípios vislumbravam na criação de distritos industriais e oferta de 

incentivos fiscais, terrenos, infraestrutura e benefícios outros, a possibilidade de 

atrair empreendimentos industriais que, além de gerar empregos e tributos, trariam 

consigo o desenvolvimento e a modernidade. 

A maioria dos distritos industriais municipais não passava de um loteamento 

público para fins industriais, com incentivos geralmente limitados à doação ou 

facilitação da aquisição do terreno, terraplenagem e isenções temporárias de tributos 

municipais. 

No entanto, estes esforços não eram suficientes para subverter a lógica do 

empreendedor que buscava agregar vantagens locacionais ao seu empreendimento, 

especialmente no tocante a economia de aglomeração, acesso aos mercados mais 

importantes, mão de obra qualificada e, entre outros fatores subjetivos, manter um 

padrão de qualidade de vida elevado para ele, para seus técnicos, dirigentes e 

familiares que dificilmente se encontrava fora dos grandes centros urbanos. 

Segundo Karlos Rischbieter, Curitiba poderia oferecer como diferencial 

acrescido às vantagens que todo distrito industrial oferecia à época, uma cidade com 

boas escolas, escola internacional, universidades, com uma promissora estruturação 

urbana moderna em fase de implantação, fatores que teriam sido determinantes na 

tomada de decisão das primeiras multinacionais que se instalaram na Cidade 

Industrial175 Aliás a preocupação em diferenciar-se da idéia dominante de distrito 

industrial levou à adoção do nome Cidade  Industrial de Curitiba . 

A viabilização da CIC inicia com a edição da Lei Municipal nº 4.471/73 que 

dispõe sobre estímulos a industrialização em Curitiba e o convênio firmado entre o 

Município e o Governo do Estado em janeiro de 1973. O referido convênio 

estabelecia “... a forma de participação dos órgãos vinculados ao Governo do estado 

do Paraná na implantação da Cidade Industrial de Curitiba...” de acordo com as 

diretrizes de ação do Governo relativas a modernização do parque industrial 

paranaense, relocalização de indústria, complementação do parque petroquímico e 

implantação de indústria voltadas ao mercado externo. 

 

                                                 
175 RICHIBIETER, K. Depoimento. In IPPUC. Memória da Curitiba Urbana. Curitiba: IPPUC: 1999.  
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FIGURA 12  ZONEAMENTO DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA EM 1975 
Fonte: IPPUC, 1975 
 

A partir de projeto do arquiteto Jorge Wilheim, cuja proposta de zoneamento 

aparece na figura 12, iniciou-se a implantação física da Cidade Industrial com a 

desapropriação de uma faixa de terras entre as rodovias federais BR 277 e BR 116, 

tendo como espinha dorsal uma via que as ligava. Esta via, posteriormente, passou 

a integrar o Contorno Sul, anel viário que desvia o tráfego de passagem das áreas 

urbanas de Curitiba e São José dos Pinhais, obra que melhorou a conexão da 

Cidade Industrial com os mercados estadual e nacional. 

Assim como a desapropriação, as obras de infraestrutura foram objeto de 

financiamentos do governo estadual através de seu banco de fomento, o BADEP, 

órgão que se empenhou em atrair grandes empreendimentos para a CIC. Karlos 

Rischbieter narra que munido de “... material informativo sobre Curitiba, com versões 
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em inglês, francês e japonês...” saiu “... pelo mundo a fazer contatos com os 

investidores, convencendo-os a vir para Curitiba.”   

A combinação de uma cidade que oferecia boas condições de vida com uma 

área industrial estruturada como atrativo de investimentos era também reforçada 

com a os então denominados instrumentos de participação acionária. Através destes 

instrumentos o Governo do Paraná participava acionariamente da empresa com uma 

regra prévia de recompra. Rischbieter cita o exemplo da fábrica de cigarros Phillip 

Morris e da montadora Volvo, empresas nas quais a participação acionária do 

Estado do Paraná teriam sido resgatadas na década de 90 e nas operações de 

recompra “... o BADEP ganhou dinheiro.”(Op.cit. p.20).  

O ambiente autoritário que imperava na década de 70, aparentemente, 

deixava espaço para a criação de mecanismos inovadores e pouco ortodoxos, 

ancorados na convicção dos executivos do Governo Estadual de que com eles seria 

possível obter resultados positivos na guerra fiscal e que estes mecanismos não 

sofreriam contestação de nenhuma espécie. 

 É o que parece sugerir o ex- presidente do BADEP quando comenta que a 

participação acionária “... era uma espécie de financiamento disfarçado, e todo 

mundo sabia disto.”  

Uma pesquisa realizada pelo CODESUL- Conselho de Desenvolvimento do 

Extremo Sul em 1980, sobre os fatores que influenciaram na decisão de instalar-se 

na Cidade Industrial de Curitiba, revelou que mais da metade dos empresários 

pesquisados responderam que o fator locacional determinante foi o apoio dos 

órgãos governamentais. O segundo maior número de respostas apontava os 

modernos serviços de infraestrutura e o terceiro foi a posição geográfica privilegiada 

em relação aos grandes centros do pais.176   

Este apoio governamental acabou resultando em uma dívida pública de 31 

milhões de dólares, parte deles utilizados na desapropriação de terrenos.  

 A multinacional Siemens, uma das primeiras empresas a se instalar na CIC , 

decidiu pela área que até hoje ocupa devido a proximidade com a Vila Nossa 

Senhora da Luz, para ficar mais perto da mão de obra, segundo depoimento de 

                                                 
176 CODESUL. Estudo dos fatores de decisão para a implantação de  Indústrias na Região 
Metropolitana de Curitiba . Curitiba: Codesul: 1980.  
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Renato Johnsson177, sinal evidente de que a CIC atendia as demais conveniências 

de localização.  

No início de 1975 já havia 17 empresas em implantação e outras 17 

comprometidas através de protocolos firmados com a Prefeitura Municipal de 

Curitiba, URBS- Companhia de Urbanização de Curitiba, com a interveniência do 

Governo do Estado do Paraná, gerando a expectativa de construção de cerca de 

530 mil metros quadrados e da geração de 10.750 empregos diretos178. 

Porém, desde 1979 a economia brasileira começava a apresentar os 

sintomas da crise que caracterizaria a década de 1980. As causas da crise 

econômica, para Fernandes e Pais, foram “... a dívida externa excessiva, altas taxas 

de inflação, excesso de intervenção estatal na economia e uma crise fiscal profunda 

do Estado que lhe retirou toda a capacidade de poupança e praticamente o 

imobilizou”179.  

Como reflexo desta crise, a Cidade Industrial de Curitiba teve seu ritmo de 

implantação freado, uma vez que passou a ter dificuldades de oferecer o apoio 

governamental – apontado como maior fator de atratividade na pesquisa já 

mencionada – em face do alinhamento da política econômica nacional às 

recomendações do Fundo Monetário Internacional (FMI), especialmente no tocante 

a reduzir as despesas do Estado, equilibrar o orçamento público, desvalorizar a taxa 

de câmbio, eliminar todos os subsídios e  reduzir os salários dos setores público e 

privado, como se depreende do comentário dos citados autores Fernandes e Pais.  

Além da dificuldade conjuntural em atrair novos investimentos, Luis Groff, ex 

presidente da CIC / AS, empresa pública gestora da Cidade Industrial de Curitiba, 

credita as dificuldades enfrentadas na implantação do empreendimento também ao 

fato do projeto inicial ter um zoneamento interno destinando áreas distintas por tipo 

de industrias. Em função das primeiras indústrias interessadas, “... A CIC teve que 

                                                 
177 JOHNSSON. R. Depoimento. Memória da Curitiba Urbana – cidade industrial de C uritiba, 18 
anos . Curitiba: IPPUC, 1991. p.45.  
178 IPPUC. Curitiba uma experiência em planejamento urbano- Ci dade Industrial Curitiba : 
IPPUC, 1975. 
179 FERNANDES, A., PAIS, C.  A Economia Brasileira na Década de 80: consequência s da crise 
da dívida externa, inflação e crise do Estado . Aveiro-Portugal: 1995. Disponível em 
http://www2.egi.ua.pt/XXIIaphes/Artigos/a%20Fernandes. Acesso em 27.09.2009. 
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ser implantada em toda sua extensão, porque tinha que atender diferentes tipos de 

indústrias.” 180.  

A necessidade de seguir o zoneamento e redução do ritmo de atração e 

implantação de novas indústrias contribuiu para que uma quantidade grande de 

áreas desapropriadas permanecesse sem ocupação por toda a extensão territorial 

da Cidade Industrial de Curitiba, no aguardo de novos interessados. Algumas destas 

áreas se tornaram muito atraentes para as pessoas que necessitavam de moradia e 

que começavam a se organizar para buscar soluções próprias, em face da 

insuficiência da política pública de habitação. 

 

4.4   Vila Nossa Senhora da Luz : onde o bairro CIC  começou. 

 

A Vila Nossa Senhora da Luz, hoje considerada como marco inicial do bairro 

CIC, é anterior à implantação da  Cidade Industrial de Curitiba e mesmo ao PPU. Foi 

o primeiro conjunto habitacional de grande porte do Paraná e um dos primeiros 

empreendimentos do gênero viabilizado pela recém proposta política habitacional do 

governo federal. 

Uma das primeiras medidas do regime autoritário instalado a partir de abril de 

1964 decretava o fim da estabilidade no emprego e criava o  FGTS – Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço. Além de introduzir um facilitador à rotatividade dos 

locais de emprego, tal medida teria impacto no desenvolvimento urbano com a 

criação de um órgão para gerenciar os recursos do fundo, o Banco Nacional da 

Habitação, a quem também cabia a responsabilidade de financiar a construção de 

habitações para trabalhadores.  

Com a autoridade que lhe conferia o controle dos recursos financeiros, o BNH 
181 recomendava a construção de grandes conjuntos residenciais ao estilo da Vila 

Kennedy implantado no Rio de Janeiro, um conjunto formado por 3.500 casas 

minúsculas e rigorosamente iguais, sob a justificativa da economia de escala. O 
                                                 
180 GROFF. L. Depoimento em IPPUC.  Memória da Curitiba Urbana, Cidade Industrial de 
Curitiba- 18 anos ,. Curitiba: IPPUC, 1991. p.97. 
181 O BNH foi criado pelo primeiro governo militar para conduzir a política habitacional no país e nesta 
condição priorizava os investimentos em grandes conjuntos habitacionais. Como responsável pela 
distribuição de recursos, o BNH acabava induzindo a multiplicação do modelo que considerava 
adequado. 
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arquiteto Alfred Willer, diretor técnico da COHAB CT ( Companhia de Habitação de 

Curitiba) entre 1965 e 1967, foi convidado a visitar a Vila Kennedy quando iniciava 

gestões para a implantação dos primeiros conjuntos habitacionais na cidade. 

 Willer confessa ter ficado “... horrorizado com a aridez, monotonia, tamanho 

do conjunto, distância do centro...,”182  resultados que pretendia evitar quando sua 

equipe resolveu pesquisar uma solução arquitetônica mais próxima da tradição 

curitibana, inclusive em relação a localização. 

Em reuniões com o grupo de profissionais que participaram da elaboração do 

Plano Diretor, surgiu a indicação de localizar o primeiro grande conjunto habitacional 

na região de expansão urbana prevista no plano, no eixo Bacacheri- Portão. Willer 

relata que escolheram uma área plana, seca, alta e argilosa junto à estrada para 

Araucária onde, após um processo demorado de desapropriação foi implantada a 

Vila Nossa Senhora da Luz, “... hoje inserida na parte habitacional da CIC- que 

surgiu muito mais tarde”.  

As 2.100 casas foram projetadas com inspiração “... nas casas dos colonos 

da periferia ... com sótão habitável e a parte de baixo em tijolo,  caiado de branco.” 
183, como mostra a figura 13.  O próprio arquiteto admite em seu depoimento que os 

moradores tinham certa dificuldade de assimilar a linguagem arquitetônica das 

casas, em parte pela evocação não desejada de suas raízes rurais e pela falta dos 

elementos que eles associavam com a sua nova condição de morador urbano, como 

o concreto, as esquadrias de ferro e o telhado de pouca inclinação. 

As casas foram destinadas em parte para ex-moradores de favelas, 

população que apresentavam índices de alcoolismo elevados e não possuíam o 

hábito de utilizar os equipamentos da casa, sendo freqüente a ocorrência de 

assassinatos, segundo informa o Frei Miguel Botacin em seu depoimento prestado 

em dezembro de 1990.184  

 

                                                 
182 WILLER, A. Depoimento. Memória da Curitiba Urbana. Curitiba: IPPUC.1991. p.128. 
183 WILLER, A. Op.Cit. p.131. 
184 BOTACIN, M. Depoimentos. Memória da Curitiba Urbana . Curitiba: IPPUC.1991. p. 314. 
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FIGURA 13   A VILA NOSSA SENHORA DA LUZ À ÉPOCA DA INAUGURAÇÃO. 1966 

Fonte: IPPUC 

 

Quando da sua inauguração, em novembro de 1966, a Vila Nossa Senhora da 

Luz estava isolada da malha urbana, servida por uma única linha de ônibus com 

poucos horários. O fato de ter sido anunciada como obra destinada à erradicação 

das favelas de Curitiba estigmatizou-a como um reduto de marginais e 

desocupados, pecha que acentuou o isolamento da Vila e dificultou a sua integração 

á cidade. Conforme observa o religioso, “... é engraçado que, da população primeira 
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da Vila, quando ela foi inaugurada, talvez nem cinco por cento esteja aqui (em 

dezembro de 1990). Logo que podiam se por de pé, as pessoas saiam para fugir do 

estigma que o nome da Vila carregava”185, estigma que ainda persiste e se estende 

a outras comunidades vizinhas.  

A figura 14 ilustra a situação atual da Vila Nossa Senhora da Luz e do seu 

entorno.   

 

 
FIGURA  16    A VILA NOSSA SENHORA DA LUZ  EM 2006, DESTACADA 

 Fonte: Google Earth. Acesso em 17 de outubro de 2008 

 

Com a propriedade de quem viveu o cotidiano da Vila desde fevereiro de 

1968, Frei Miguel Botacin entende que “ A origem dos problemas da Vila foi a 

política de segregação de uma população homogênea, do ponto de vista social e 

cultural. .... Eles eram segregados mesmo aqui e se sentiam envergonhados quando 

tinham que falar que moravam na Vila Nossa Senhora da Luz.”  

                                                 
185 Idem. p.318. 
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Um fenômeno que certamente recebe pouca atenção dos planejadores 

urbanos e estudiosos da cidade foi apontado pelo Frei Miguel: “Depois a Vila foi 

crescendo, cada família foi se multiplicando e continuando a morar na mesma casa. 

Fazia um puxadinho, um quartinho, e casava um filho e a filha. Em algumas casas 

se encontravam, às vezes, quatro famílias”186. 

A necessidade de prover as novas demandas por espaço privado das novas 

famílias, sob os limites de suas condições financeiras, levou-as a extrapolar os 

parâmetros de ocupação do solo e, muito provavelmente, também os padrões 

mínimos de habitabilidade recomendados pelos Regulamentos de Edificações ou 

pela Organização Mundial da Saúde. 

Transcorridos pouco mais de quarenta anos, a Vila ainda preserva algumas 

das construções originais, porém a maioria das unidades foi totalmente alterada, 

acomodando ampliações e novas moradias. Muitas residências deram lugar a 

pontos comerciais. Da configuração inicial permaneceram as ruas, as praças e os 

espaços reservados para equipamentos públicos, hoje com dimensões insuficientes 

para as demandas da atual população residente.  

 

4.5  Os planos habitacionais da CIC e suas conseqüê ncias   

 

O território da Cidade Industrial de Curitiba englobava a Vila Nossa Senhora 

da Luz e diversos loteamentos regularmente aprovados e parcialmente ocupados. O 

projeto inicial da CIC destinava áreas específicas para habitação e alguns planos 

habitacionais foram elaborados para regular a ocupação.  

O primeiro deles, datado de 1975, estimou ser necessário ofertar 35.000 

unidades, número que corresponderia a 70% da demanda total gerada pela CIC, 

que seriam destinadas aos empregados na faixa de 1 a 5 salários mínimos. A 

estratégia de atendimento contava com a ação da COHAB CT e do INOCOOP na 

viabilização da construção das unidades distribuídas nas tipologias lote urbanizado, 

habitação unifamiliar isolada, habitação unifamiliar geminada e habitação coletiva.  

                                                 
186 Idem. p.137. 
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O lote urbanizado proposto era uma unidade de 11,00 m por 20,00m que 

seria entregue ao adquirente com um ponto de água, de luz e uma fossa séptica, em 

áreas adjacentes à CIC. As habitações unifamiliares  e geminadas ocupariam áreas 

entre as conectoras e as habitações coletivas ocupariam os setores Conectores.   

Um novo plano habitacional foi elaborado pela COHAB CT e CIC S/A em 

1981, no setor norte, junto à Conectora 5. Em uma área de 1.700.317,00 m2 foram 

projetados 1.988 lotes urbanizados, 337 sobrados geminados e 5.008 apartamentos, 

conforme noticia o relatório do plano.187  

Um relatório de trabalho do IPPUC avalia que, à medida que “..os fatores 

econômicos tais como inflação e recessão, aliados a uma política de redução dos 

financiamentos federais provocaram o redimensionamento da área industrial”,188 a 

legislação da CIC precisou ser revisada pela Lei 6.204/81, norma que ampliou a 

área habitacional de modo a admitir novos empreendimentos da COHAB CT, sendo 

que em 1992, já se encontravam implantados 69 conjuntos habitacionais somando 

um total de 23.000 unidades.  

O mesmo documento registra como significativa a quantidade de invasões de 

áreas na CIC, mencionando levantamentos realizados em 1990 e 1992 que 

indicavam que em dois anos o número de sub habitações crescera de 5.845 para 

7.563 domicílios e que nestas condições viviam 30.252 pessoas.  

Os primeiros planos habitacionais da CIC apresentavam uma lacuna que 

comprometia o esforço e cuidado técnico da sua elaboração: ao desconsiderar a 

demanda oriunda de outros fatores além dos empregos gerados na CIC, como o 

contingente de migrantes do interior do Estado que afluíam à Curitiba, excluiu 

aqueles que não se enquadravam nos critérios de atendimento da COHAB CT.  

A administração municipal que, a rigor, determinava os objetivos e limites das 

políticas de industrialização e habitação, excluiu uma parcela da população de sua 

política habitacional do município Entre os excluídos, provavelmente, estavam as 

pessoas que participariam das iniciativas de invasão de terras ociosas no bairro e 

que vieram a compor o quadro levantado pelo IPPUC em 1992, reproduzido na 

tabela 1. 

                                                 
187 COHAB CT, CIC S/A. Plano Habitacional Cidade Industrial de Curitiba. 1981. 
188 IPPUC. Cidade Industrial de Curitiba – Áreas Habitacionais – propostas de consolidação. Curitiba, 
1992. 
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TABELA 1   ÁREAS DE SUBHABITAÇÕES NO BAIRRO CIC – 1990/1992 

Domicílios Tipo Nome 
Em 1990 Em 1992 

Prolocar Andorinha 60 68 
Prolocar Brasília 13 15 
Invasão Campo Alegre 63 70 
Invasão Camponesa 54 65 
Prolocar Cianorte 41 38 
Prolocar Colombo I 61 86 
Prolocar Colombo II 160 160 
Invasão Conquista/ Marisa/ Esperança 1790 2430 
Prolocar Eliane 6 8 
Prolocar Guairá 24 24 
Invasão Recanto das Andorinhas 136 165 
Prolocar Riviera 36 36 
Invasão Rose 180 206 
Invasão Sandra 74 93 
Invasão Santa Helena 33 37 
Prolocar Santa Helena II 31 83 
Invasão  Sibisa 179 152 
Invasão Terminal de Cargas I 838 959 
Invasão  Terminal de Cargas II e III 649 768 
Invasão  Torres 47 102 
Prolocar Vila Verde I e II 1216 1210 
Invasão Vila Vitória - 493 
Invasão Gabineto Veneza  31 
Invasão  Contorno Sul Órleans - 13 
Invasão Nova Orleans - 35 
 
Total 

  
5.845 

 
7.563 

Fonte: IPPUC, 1992   

 

As áreas do tipo Prolocar são resultantes de programas de relocação de 

áreas invadidas, semelhantes ao Promorar mencionado anteriormente, algumas 

delas deslocadas de outros bairros da cidade. Normalmente consistiam em 

conjuntos de lotes urbanizados sobre o qual o adquirente construía sua moradia 

que, a julgar pela categorização adotada pelo IPPUC, pouco diferia do padrão 

construtivo das moradias das invasões. É possível verificar que, até aquele 

momento, a intervenção do município atingira apenas 22,84 % dos domicílios do 

bairro considerados como sub habitações.  

A COHAB CT, Companhia de Habitação de Curitiba, executora da política 

habitacional do município que havia construído a Vila Nossa Senhora da Luz há dez 

anos, voltou a atuar na área do atual bairro CIC a partir de 1976, implantando 
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apartamentos e casas. A tabela 2 mostra a produção de habitações da COHAB CT 

no bairro CIC, entre 1976 e 2005. 

 

TABELA 2. UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS PELA COHAB CT NO CIC, DE 1976 A 2005 
  

Apartamentos 
 

Casas 
 

Lotes 
 

Total 
1976 a 1980 736 83 0 819 
1981 a 1990 5.056 1.004 3.146 9.206 
1991 a 2000 2.064 2004 7.537 11.605 
2001 a 2005 570 25 1.596 2.191 

 
Total 

 
8.426 

 
3.116 

 
12.279 

 
23.821 

Fonte: COHAB CT, 2006. Elaboração própria.   

 

A partir de 1980 a companhia passou também a disponibilizar lotes 

urbanizados189, denominação que se dava a loteamentos com unidades de 120,00 

m²  em média, com ruas ensaibradas, rede de energia elétrica e água, de custo 

inferior as demais modalidades e destinados prioritariamente à população de menor 

renda. 

Comparando as tabelas 1 e 2, observa-se que até o ano de 1990 as 

iniciativas oficiais de localização de domicílios no bairro CIC – os conjuntos e 

loteamentos da COHAB CT- superam em muito o número de domicílios produzidos 

pelo movimento popular, fato que se repetiu na década seguinte.  

Para o ex-presidente da empresa gestora da  Cidade Industrial de Curitiba na 

fase de implantação da, Cássio Taniguchi, a atuação massiva da COHAB CT no 

local teria controlado a atração de migrantes em busca de melhores condições de 

vida, ”... na segunda gestão do Jaime (Lerner), ocupando espaços já 

desapropriados, reservados para habitação.”190  

A administração pública enfrentou dificuldades para implantar a proposta 

original que levaram à interrupção das obras de infra estrutura viária e assistiu a 

queda no ritmo de atração de novos empreendimentos indústrias, deixando extensas 

áreas desapropriadas vazias.  

 
                                                 
189 BOLETIM CASA ROMÁRIO MARTINS. COHAB-CT 41 anos de planejamento e realizações . 
Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, v.30, n. 133. 2006. p.125/138. 
190 TANIGUCHI, C. Depoimento em . IPPUC.  Memória da Curitiba Urbana, Cidade Industrial de 
Curitiba- 18 anos . Curitiba: IPPUC, 1991. p.28. 
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4.5.1  O movimento por moradia no Bairro CIC. 

 Em 1981 ocorreu um movimento de invasão em uma área pertencente a 

empresa pública gestora da Cidade Industrial de Curitiba, no local denominado Vila 

Barigui, exibido na figura 15. Na ocasião, cerca de 800 famílias ocuparam uma faixa 

de aproximadamente 189 mil metros quadrados, sobre a qual construíram seus 

barracos em poucos dias.  

 

 
 
FIGURA 15  LOCALIZAÇÃO DA VILA BARIGUI  
Fonte: Elaboração própria sobre imagem do Google Earth 

 

Um estudo encomendado pela CIC S/A ao IPPUC em 1983 realizou um 

diagnóstico sobre a Vila Barigui, com o objetivo de subsidiar a decisão da empresa 

de admiti-la como fato consumado e promover a melhoria das condições do local.191 

Este estudo inicia com a palavra do então presidente da CIC S/A, Sr. Luiz 

Groff, manifestando que apesar da “... repulsa e preconceito...” iniciais não havia 

                                                 
191 IPPUC. Invasão de áreas na Cidade Industrial de Curitiba. Análise e conseqüências . Curitiba: 
IPPUC, 1983. 

Vila Barigui  
Promorar  

Vila  
Nossa Senhora  

da Luz 
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outra solução senão “... organizar o assentamento e dotar-lhe de condições mínimas 

de vida, sob risco de desencadear-se uma epidemia trágica.” 192Groff menciona que 

tal solução esbarrava em obstáculos físicos, legais e financeiros, uma vez que o 

assentamento se situava em área sujeita a inundações, não edificável segundo a 

legislação urbanística vigente, da qual a CIC não tinha o domínio e que por isso não 

estava apta a receber financiamentos do BNH. 

 Mesmo assim a CIC S/A, com a participação da prefeitura de Curitiba, 

Sanepar e Copel, urbanizou a área dividindo-a em lotes de 10 x 20 m, 

reposicionando alguns barracos, abrindo ruas e instalando rede de água e energia 

elétrica. 

 Os resultados do estudo193 revelam situações que certamente se repetiriam 

em outras invasões posteriores visto que as condicionantes principais não se 

modificaram na década seguinte.  

Através de pesquisa junto aos moradores da Vila Barigui, verificou-se que 

apenas 7% deles eram naturais de Curitiba, sendo 45,5% oriundos do interior do 

Paraná e 44,0% de outros Estados. Do conjunto de entrevistados moradores 24,0% 

residiam a menos de 4 anos  em Curitiba, 24,5% residiam entre 4 e 6 anos e 29,0 % 

estavam na capital entre 6 e 10 anos.  Portanto, cerca de 80% dos moradores da 

Vila chegaram a Curitiba a partir de 1973, período em que se processavam 

mudanças importantes na base econômica do Paraná e do Brasil. 

A procedência imediatamente anterior de 16,5% da população eram favelas 

de Curitiba enquanto 59,0% moravam em casa alugadas nas mesmas favelas e 

15,0% pagavam aluguel em 17 diferentes bairros de Curitiba. 

A dificuldade em pagar o aluguel foi apontada como principal causa da vinda 

para invasão 49,5% dos entrevistados, sendo que 17,0% indicaram as condições 

precárias da habitação e da localidade de origem. 

Avaliando as manifestações a cerca da motivação desencadeadora da 

invasão os autores do trabalho observam que 

 

                                                 
192 Idem. p. 2 
193 Ibidem, p. 13/23. 
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“ os elementos de atração da área ocupada... concentram-se na oportunidade 
de adquirir um lote, mesmo que através de meios ilegais como a posse de um terreno 
alheio. A localização da área invadida, próxima as indústrias da Cidade Industrial 
também foi razão determinante para 3,5% das famílias. 

A conjugação destes fatores de dificuldades e precariedades nas condições 
de moradia, aliadas com os (fatores) de possibilidade de ocupação de uma área 
pública relativamente bem situada e, de certo modo, semelhante à outras áreas com 
favelas consolidadas, pela sua característica de beira de rio, constituíram-se em 
condições objetivas para o desencadeamento da invasão.”194 

 
. 

 
 
FIGURA 16  LOCALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS OCUPAÇÕES NO BAIRRO CIC  
Fonte: Elaboração própria sobre imagem do Google Earth. 

 

No entanto, o texto chama a atenção para as condições subjetivas 

consistentes na possibilidade de organização e a consciência da força da união que 

teria levado os moradores “... a enfrentar o problema da moradia com formas 

contestadoras da ordem estabelecida.”  

A administração municipal e a empresa gestora da CIC, mesmo municiadas 

com as conclusões do estudo, não conseguiram impedir que outros movimentos do 

gênero ocorressem nos anos seguintes, nas áreas destacadas na figura 16 e em 

outros locais ao norte do bairro, inclusive nas imediações da Vila Barigui, 

multiplicando a população residente em um breve espaço de tempo, induzindo a 
                                                 
194 Ibidem, p.22 
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implantação de programas habitacionais oficiais e ajudando a desenhar a atual 

fisionomia do bairro. 

 

 4.6.  Caracterização do Bairro CIC. 

 

 Localizado a aproximadamente dez quilômetros a oeste do marco zero de 

Curitiba, o bairro Cidade Industrial de Curitiba, o CIC, é o maior e mais populoso dos 

75 bairros oficiais.  

 
 

  
 

FIGURA 17- LOCALIZAÇÃO DO BAIRRO CIC 
Fonte : COMEC, 2004  IPPUC, 2009. Organização do autor 

 

Segundo dados divulgados pelo IPPUC195, o CIC ocupa o equivalente a 

10,04% da área do município é um dos bairros mais recentes da cidade, razão pela 

qual apresenta características um tanto diferenciadas dos demais bairros restantes, 

condição que pode ser verificada comparando os principais indicadores do bairro 

com a média do município de Curitiba. 

                                                 
195 As informações oficiais foram extraídas da base de dados pública Curitiba em dados, disponível 
em www..ippuc.org.br. 

Cidade industrial de Curitiba 

Centro 
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Na elaboração do diagnóstico da área comum de estudo da turma 7 196 - 

mencionado na Introdução - observou-se que alguns aspectos da conjuntura 

econômica, social e política vigente no início da década de 70 influíram na forma 

como se deu o surgimento e desenvolvimento daquela área e, mais precisamente, 

do bairro CIC. 

O país vivia um momento de aceleração do crescimento econômico, no qual o 

setor industrial se expandia em média 12,9% ao ano, graças a uma política 

econômica baseada em “...incentivos tributários, hábil manipulação do sistema 

financeiro e redução dos custos de mão de obra.” 197 

O Estado do Paraná, conforme registrou o IPARDES198, atravessava um 

período de transição em sua base econômica com a modernização do setor 

agrícola, redução da necessidade de mão de obra e o avanço de um tipo de 

agricultura subordinada diretamente à indústria e à exportação. Este fato deflagrou 

um processo de evasão de população vinculada ás práticas agrícolas tradicionais 

para outras regiões, inclusive para a cidade de Curitiba.  

A política de desenvolvimento do governo estadual, por sua vez e em 

consonância com a orientação da esfera federal, privilegiava a industrialização do 

estado introduzindo mecanismos de financiamento e atração de empresas.  

  A partir de 1971, o município de Curitiba ingressa em uma nova fase 

administrativa, marcada pela implantação das diretrizes do Plano Preliminar de 

Urbanismo pelo prefeito nomeado, Jaime Lerner199. Uma destas diretrizes propunha 

direcionar o desenvolvimento da cidade para oeste e sudoeste, tendo como limite a 

                                                 
196 A área escolhida compreende parte da APA do Rio Passaúna localizada entre a barragem e a BR 
277, os bairros de Curitiba Riviera, Augusta, CIC, São Miguel, Pinheirinho Tatuquara, Sitio Cercado e 
Alto Boqueirão. 
 
197 SKIDMORE, T.  Brasil: de Castelo a Tancredo . Rio de janeiro: Paz e terra, 1988.p.276. 
 
198 IPARDES, As Migrações e a transformação da estrutura fundiár ia no Paraná , Curitiba: 
Ipardes, 1983. p.7. 
199 O Plano Preliminar de Urbanismo, coordenado por Jorge Wilheim, propunha a implantação de um 
órgão de pesquisa e planejamento para desenvolver as suas diretrizes. Criado para esta finalidade 
pelo prefeito Ivo Arzua, o IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 
incorporou os profissionais da cidade que participaram da formulação do plano. O arquiteto Jaime 
Lerner era um destes profissionais, foi o segundo presidente do IPPUC e, como naquela ocasião os 
prefeitos das capitais eram indicados pelos governadores e estes pelo Presidente da República, foi 
nomeado prefeito de Curitiba em 1971.    
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rodovia BR 116 e, segundo Wilheim200, a localização da Cidade Industrial de Curitiba 

foi proposta para consolidar o crescimento naquela direção, integrando-a às políticas 

de uso do solo e transporte em implantação.  

Os investimentos realizados para estruturar a cidade de modo a torná-la uma 

referência de qualidade de vida e organização territorial, não foram suficientemente 

abrangentes para impedir que se estabelecesse, paralelamente, uma cidade 

clandestina como resposta à exclusão do contingente de migrantes que chegavam à 

Capital.  

Algumas das mais significativas expressões deste movimento marginal à 

cidade desenhada pelo planejamento urbano ocorreram dentro dos limites  da CIC e 

em áreas contíguas na região ao sul da BR 116, assinalando a emergência do 

movimento social reivindicatório como ator capaz de pressionar a administração 

pública e, na falta de respostas ágeis, de adiantar-se a ela, na esteira das mudanças 

promovidas pela relativa abertura política iniciada no governo Geisel201.  

Até a metade dos anos 70202, a região onde se implantou a Cidade Industrial 

de Curitiba era ocupada por pequenas propriedades rurais e por algumas olarias e 

madeireiras, estabelecimentos cujas escalas de produção certamente não 

comprometiam o ambiente, situação que mudou abruptamente com a construção da 

ligação viária entre as Rodovias BR 277 e 376, das vias de circulação interna da CIC 

e com as obras de implantação das grandes indústrias como Siemens, Gronau, New 

Holand, Plastipar e Volvo, entre outras. 

 A exemplo do que costuma ocorrer quando da instalação de grandes plantas 

industriais, a implantação da CIC gerou uma expectativa de oportunidades de 

trabalho superior à efetiva demanda por mão de obra das indústrias implantadas, 

atraindo uma grande quantidade de pessoas de baixo poder aquisitivo – muitas 

                                                 
200 WILHEIM, J. Depoimento. In: IPPUC. Memória da Curitiba urbana – Depoimentos 5 . Curitiba: 
IPPUC, 1990, p. 32. 
201 Uma das metas do governo Geisel era promover esforços para o “gradual, mas seguro 
aperfeiçoamento democrático”. Neste governo ocorreram avanços na liberalização do regime que 
teriam permitido o ativismo sindical e mobilizações da sociedade civil . (SKIDMORE, T.  Brasil: de 
Castelo a Tancredo. Rio de janeiro: Paz e terra, 1988. 
202 LIMA, P. R. et al.  Fotomosaico: Um recurso para analisar a evolução da  ocupação do solo 
em área contígua a represa do Rio Passauna, na RMC . In Seminário Nacional Sobre Regeneração 
Ambiental das Cidades – Águas Urbanas II. Londrina: Ed. UEL, 2007, p. 127. 
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delas oriundas das regiões agrícolas em processo de modernização- e ampliando a 

demanda por habitação social no município.  

A situação gerada configura o que Costa203 denomina de entorno territorial, 

ou seja, aglomerações vizinhas atraídas pelo complexo, mas que, geralmente, tem 

pouca ou até nenhuma relação com o empreendimento. Este conceito costuma ser 

contraposto a idéia de entorno funcional que nem sempre é contíguo ao 

empreendimento e é constituído pelas localizações de empresas fornecedoras de 

insumos, componentes e outros materiais e serviços utilizados na produção dos 

complexos industriais, bem como dos locais de moradia de uma parcela significativa 

dos seus empregados.   

A ausência de alternativas e de programas habitacionais ao alcance da 

capacidade aquisitiva daquelas pessoas e suficientes para absorver toda esta 

demanda, a região revelou-se propícia para receber iniciativas de ocupação de 

áreas vazias, oficialmente destinadas ao uso industrial, à preservação ambiental ou 

consideradas impróprias para a urbanização, como aquelas que ocorreram no bairro 

CIC a partir de 1980. 

O espaço no qual se pretendia confinar o uso industrial sob condições 

minimamente controladas e incrementar o desenvolvimento industrial em bases 

modernas com pesados investimentos públicos, passou então a contar com a 

presença de pessoas que pouco se relacionavam com as necessidades e 

conveniências dos grandes estabelecimentos industriais.  

Estabeleceu-se assim, a partir do conflito entre as prescrições do plano oficial 

e as necessidades da população que nele não estava incluída, o compartilhamento 

do mesmo segmento da cidade por atividades típicas de uma zona industrial e pelo 

uso residencial de alta densidade, com conseqüências sócio-ambientais que, além 

de afetar diretamente a qualidade de vida da população diretamente envolvida, tem 

reflexos na paisagem e em outros setores da vida urbana como a exposição a 

acidentes de trânsito.. 

                                                 
203 COSTA, G.M. Conseqüências socioespaciais de grandes projetos industriais: o caso da Fiat 
Automóveis, Betim/ Região Metropolitana de Belo Horizonte. In Regiões e cidades, cidades nas 
regiões. O desafio urbano-regional . São Paulo: Unesp Anpur, 2003, p.449-484. 
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O maior e mais populoso bairro da capital paranaense espelha com precisão 

a encruzilhada de diferentes realidades a qual Mendonça se refere no texto citado 

anteriormente e é uma eloqüente amostra da coexistência da miséria e da riqueza. 

O Bairro CIC ocupa uma área de 43,38 km² e, segundo estimativa do IPPUC- 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, em 2007 abrigava 172.573 

habitantes.  

A maior parte desta população, no entanto, está concentrada em vilas e 

conjuntos habitacionais que ocupam pouco menos de 40% da área do bairro, sendo 

que 9,89 % dos domicílios estão situados em aglomerações subnormais. Em 2005, 

esta mesma população, convivia com 5.202 estabelecimentos produtivos, incluindo 

924 industriais, segundo o IPPUC.  

Estes números indicam que, como qualquer outro bairro, este segmento da 

cidade serve de suporte físico para a vida de pessoas e suas atividades e, para tal 

propósito, foi e vem sendo estruturado na forma de vilas, loteamentos, ruas, quadras 

e lotes residenciais e não residenciais que, em um contínuo processo de 

transformação desenham um espaço único, peculiar. 

Mesmo entre bairros com perfil semelhante em termos de idade, população e 

renda, por exemplo, o bairro CIC apresenta singularidades relevantes para o 

presente estudo.   

 

4.6.1.  O bairro CIC no contexto da cidade de Curit iba  

 

O bairro CIC se destaca no conjunto dos 75 bairros oficiais em vários 

quesitos, entre os quais já se mencionou a população e a extensão territorial.  

Os jornais locais destacam com freqüência a liderança do bairro CIC nos 

rankings de ocorrências policiais, tragédias e acidentes, fato que além de chamar a 

atenção para a provável existência de condições favoráveis para tais eventos, 

contribui para gerar na opinião pública imagens negativas que, certamente, 

estigmatizam o bairro e seus moradores.  
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De 01/01/2008 até 26/10/2008 o portal eletrônico http:/paraná-online.com.br  

(acesso em 29/10/2008)  do jornal O Estado do Paraná publicou 58 notícias que, de 

alguma forma, se referiam ao Bairro CIC e à Cidade Industrial do Paraná.  

Neste período os leitores do jornal receberam informações sobre um caso de 

explosão em uma indústria de solventes, dois incêndios, duas notas sobre 

fechamento de indústrias e uma notícia sobre as condições ruins da rodovia 

contorno Sul. Foram divulgadas 28 notas de caráter policial, das quais 7 versavam 

sobre mortes e prisões efetuadas pela polícia, 6 homicídios, 11 de eventos 

relacionados também a insegurança pública, além de delitos associados ao tráfico e 

uso de drogas204.  

Verifica-se uma concentração no Bairro CIC de ocorrências de eventos 

danosos à segurança, saúde, tranqüilidade e qualidade de vida da população local 

que exigiram o atendimento pelo Corpo de Bombeiros, no município de Curitiba, 

sintoma evidente de que o bairro detém características socioambientais que 

favorecem tais ocorrências ou, no sentido contrário, não dispõe de políticas públicas 

suficientes para prevenir ou neutralizar os efeitos daqueles acontecimentos.   

È o caso dos alagamentos, um dos riscos socioambientais decorrentes da 

ação da natureza ampliados pela ocupação inadequada do sítio urbano, cuja 

incidência no período entre 2005 e 2008 foi de 17 atendimentos ou 13,4% do total 

municipal, assim como dos incêndios em edifícios que somaram 204 ocorrências no 

mesmo período, correspondendo a 7,5 % do total considerado. 

Em se tratando de uma área de localização industrial, a concentração de explosões 

e vazamentos de produtos perigosos é esperada. Segundo dados do Corpo de 

Bombeiros, o bairro CIC reuniu 19 % das explosões diversas registradas no período 

no município de Curitiba, entre 2005 e 2008, o que em números absolutos 

representam 8 ocorrências no bairro e 42 no município.  

Cabe destacar que esta reduzida quantidade de eventos de cunho 

tecnológico em um bairro que de significativa atividade industrial sugere que a 

organização do território proposta e em vigor, inclusive em termos de controle do 

                                                 
204 Houve também referências de caráter positivo. Registraram-se 25 notícias sendo uma única sobre 
educação, 5 sobre empresas instaladas no bairro e tecnologia e 12 sobre mobilizações populares de 
protesto e reivindicação.    
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uso e ocupação do solo (tipos de indústrias, taxas de ocupação, recuos, 

afastamentos, etc.) e licenciamento industrial conseguiu um certo grau de controle 

dos riscos tecnológicos. 

O mesmo parece não ter ocorrido com a violência urbana, pois, no mesmo período 

de quatro anos, os atendimentos a pessoas vítimas de ferimento com armas de fogo 

somaram 336 ocorrências ou 13,1 % do total do município205 e menos ainda em 

relação ao risco de acidentes de trânsito.   

O percentual de acidentes de trânsito que ocorrem no Bairro CIC é bastante 

elevado em comparação com os 13 bairros onde ocorreram  52% dos acidentes de 

trânsito e 58% dos atropelamentos em 2007.   

 

TABELA 3. BAIRROS COM MAIOR NÚMERO DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO 
                  EM 2007. 

Ocorrências em geral Atropelamentos  
Abs. % Abs.  % 

CIC 2.180 8,8 166 7,9 
Centro 1.873 7,5 289 13,9 
Boqueirão 1386 5,6 112 5,4 
Sítio Cercado 1.273 5,1 113 5,4 
Pinheirinho 871 3,5 81 3,8 
Uberaba 867 3,4 63 3,0 
Cajuru 825 3,3 83 4,0 
Tatuquara 772 3,1 60         2,9 
Xaxim 533 2,9 82 3,9 
Bairro Alto 606 2,4 43 2,0 
Água Verde 573 2,3 56 2,7 
Santa Felicidade 521 1,8 3,1 1,2 
Campo Comprido 44 1,8 31 1,5 
 
Total em Curitiba 

 
24.814 

 
100,0 

 
2.084 

 
100,0 

Fonte: Corpo de Bombeiros, 2008 

 

Segundo dados do Corpo de Bombeiros exibidos na tabela 3, 8,8% dos 

acidentes de trânsito atendidos pela corporação em 2007 ocorreram nas ruas do 

bairro CIC, o mesmo endereço de 7,9% dos atropelamentos atendidos no mesmo 

período.  

Estes dados podem ser tomados como indicadores da exposição diferenciada 

dos moradores do bairro CIC a perigos típicos das cidades modernas em relação à 

                                                 
205  A concentração deste tipo de ocorrência atendida no segundo, terceiro e quarto bairros mais 
populosos de Curitiba é, respectivamente : Sítio Cercado = 10,9%; Cajurú = 6,6% e Boqueirão = 6,1% 
em relação ao total. 
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maior parte dos bairros de Curitiba e da existência de peculiaridades que 

diferenciam o Bairro CIC de alguns ou que o aproxima de outros bairros de 

destaque, particularidades que afetam a vulnerabilidade da sua população a 

determinados riscos socioambientais urbanos.  

As posições do CIC nos diversos rankings que se pode estabelecer a partir 

das informações demográficas oficiais corroboram essa impressão, especialmente 

quando a comparação envolve os dez bairros de maior população. Em ordem 

decrescente eles são o CIC, Sítio Cercado, Boqueirão, Cajuru, Uberaba, Xaxim, Alto 

Boqueirão, Pinheirinho, Água Verde e Tatuquara, bairros onde residem 45,2% dos 

curitibanos. 

 
TABELA 4 - EVOLUÇÃO DA DENSIDADE DEMOGRÁFICA NOS 10 BAIRROS MAIS POPULOSOS 
                   DE CURITIBA. 

Densidades hab/ha  
Área (ha) 1991 2000 2007 

 
Bairros de maior 
população 

População 
estimada  
em 2007 Abs R Abs R Abs R Abs R 

CIC 172.573 4.339,8 1 26,74 49 36,30 41 39,78 44 
Sítio Cercado 114.920 1.112,3 11 47,20 29 92,07 3 103,32 3 
Cajuru 98.414 1.155,2 8 66,12 8 77,72 7 85,19 9 
Boqueirão 73.531 1.480,2 4 43,30 31 46,27 31 49,68 35 
Uberaba 70.800 1.408,60 5 25,48 50 42,84 35 50,26 33 
Xaxim 60.633 892,4 15 52,39 24 61,29 18 67,94 17 
Alto Boqueirão 57.027 1.211,2 7 35,73 40 42,23 36 47,08 38 
Pinheirinho 54.734 1.073,4 12 41,06 35 46,29 30 50,99 32 
Água Verde 53.228 476,4 29 95,38 2 104,67 1 111,73 1 
Tatuquara 47.439 1.122,9 9 7,27 66 32,36 46 42,25 42 
 
Curitiba 

 
1.775.840 

 
43.217,0 

  
30,47 

  
36,78 

  
41,14 

 

Fonte: IPPUC, 2008 

Com relação à densidade demográfica o CIC apresenta um número próximo à 

média do município, porém menor que todos os outros nove bairros de maior 

população e quase três vezes inferior ao bairro de maior densidade, o Água Verde, 

como informa a tabela 4  e ilustra a figura 18. 

A tabela 4 mostra que, entre os bairros selecionados, a densidade 

demográfica vem evoluindo homogeneamente, certamente seguindo o ritmo de 

desenvolvimento da cidade, a julgar pela pequena variação de posição no ranking. A 

exceção é o bairro Sítio Cercado que, no período considerado, recebeu a 

implantação de vários empreendimentos habitacionais oficiais e privados de 

tipologias diversas que elevaram a densidade de 47 hab/ha para 103 hab/ha em 

duas décadas.  
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Por sua vez, a maior densidade demográfica é registrada no bairro Água 

Verde, bairro antigo e próximo ao centro, que vem sofrendo processos acentuados 

de verticalização  promovidos pelo mercado imobiliário.  

 

 
9 – Água Verde 
21- Cajuru 

37- Uberaba 
56- Boqueirão 

57- Xaxim 
64- Alto Boqueirão 

65- Sítio Cercado 
66- Pinheirinho 

74 -Tatuquara  
75 - CIC 

 
FIGURA 18 - EVOLUÇÃO DA DENSIDADE DEMOGRÁFICA DOS 10 BAIRROS MAIS POPULOSOS 
                     DE CURITIBA., DE 1991 A 2007 

Fonte: IBGE, 2000, 2007. organização do autor, elaboração de Patrícia Baliski. 

 

Observe-se que dos dez bairros mais habitados nove estão situados a mais 

de 10 km de distância do centro da cidade, ou seja, por conta da tendência de 

crescimento do município cerca de 750 mil pessoas residem relativamente distante 

da principal concentração de comércio e serviços de Curitiba.  

A posição do bairro CIC no ranking (44ª) se explica pela coexistência de 

grandes áreas de uso industrial ou de serviço e de áreas residenciais concentradas, 

como ocorre, por exemplo, com três das maiores indústrias instaladas no CIC  

ocupam juntas cerca de 280 ha ou 6,4% da área oficial do bairro, enquanto a Vila 

Nossa Senhora da Luz – o conjunto habitacional pioneiro no bairro- ocupa pouco 

menos que 64,00 ha (1,4% do total) e abriga cerca de 7.700 habitantes.  

R=  10km 
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Destacada do contexto do CIC, a Vila Nossa Senhora da Luz apresentaria 

densidade demográfica próxima de 120 hab/ha. 206 O mesmo esforço de otimização 

do terreno disponível se deu em outros conjuntos habitacionais implantados no 

bairro e nas vilas criadas a partir de ocupações. 

 Como uma das conseqüências de sua formação, o CIC acolhe uma 

quantidade significativa de domicílios em aglomerados subnormais e ocupações 

irregulares. Segundo a terminologia adotada pelo IBGE, aglomeração subnormal é 

“... conjunto constituído por no mínimo 51 unidades habitacionais, ocupando ou 

tendo ocupado até período recente, terrenos de propriedade alheia (pública ou 

particular) dispostos em geral de forma desordenada e densa e carente, em sua 

maioria de serviços públicos essenciais.”  

 As vilas que resultaram de ocupações promovidas pelo movimento social nas 

últimas décadas se enquadram nessa categoria, fato que diferencia o CIC da 

maioria dos bairros da cidade de Curitiba, como demonstra a tabela 5. 

 

TABELA 5. ESTIMATIVA DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES E DOMICÍLIOS  
                   PERMANENTES EM AGLOMERADOS SUBNORMAIS PARA OS 10 BAIRROS 
                   MAIS POPULOSOS DE CURITIBA EM  2007.   

D.P.P em aglomerados subnormais  
Dom. Part. Perm.  Domicílios Habitantes 

 
Bairro 

 
População 

Abs. % Abs. % Abs.  % 
CIC 172.573 58.642 9,9 8.702 18,7 31.567 18,6 
Sítio Cercado 114.920 43.206 7,3 4.019 8,6 14.222 8,4 
Cajuru 98.414 30.604 5,2 10.801 23,3 39.038 23,0 
Boqueirão 73.531 23.018 3,9 8 - 77 - 
Uberaba 70.800 24.919 4,2 2.482 5,3 9.702 5,7 
Xaxim 60.633 19.327 3,3 314 0,6 1.256 0,7 
Alto Boqueirão 57.027 17.868 3,0 1.366 2,9 4.698 2,8 
Pinheirinho 54.734 17.195 2,9 285 0,6 729 0,4 
Água Verde 53.228 20.155 3,4 0 0 0 0 
Tatuquara 47.439 17.522 2,9 3.566 7,7 12.860 7,6 
 
Curitiba 

 
1.775.840 

 
592.928 

 
100 

 
46.428 

 
100 

 
169.428 

 
100 

Fonte: Curitiba em dados ,IPPUC, 2009  

 

O bairro CIC acomoda um décimo dos domicílios particulares permanentes do 

município e participa com 18,7% dos domicílios permanentes em aglomerações 

                                                 
206 Valor aproximado das áreas de terreno ocupados pela Volvo do Brasil, New Holland e Bosch, 
obtido através de cálculo expedito sobre imagem do site Google Earth. A área aproximada da Vila 
Nossa Senhora da Luz  foi obtida da mesma forma e a população citada resulta da aplicação do 
número de habitantes por domicílio sobre o número de lotes do conjunto. 
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subnormais, situação que o aproxima do Cajuru. Relativamente aos bairros que 

também recepcionaram ocupações de terras pelo movimento social nos anos 90, a 

diferença provavelmente está associada à dificuldade que poder público teve em 

promover a regularização fundiária nas ocupações do CIC, recurso que modificaria a 

categorização dos domicílios.  

Um dos obstáculos mencionados em um documento oficial de 1983 seria a 

indefinição quanto ao domínio das áreas desapropriadas para a implantação da 

Cidade Industrial de Curitiba207 que foram invadidas, assim como a vinculação de 

algumas delas á dívida do financiamento do empreendimento.  

 

TABELA 6 - RESPONSÁVEIS PELOS DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES POR  
                  CLASSES DE RENDIMENTO NOMINAL MENSAL, EM 2000.   

Rendimento em Salários Mínimos  
Bairro 

 
Total 

Sem 
rendimento Até 1 >1 a 3 >3 a 5 >5 a 10 >10 

43.494 3.376 3.761 15.760 10.281 8.255 2.061 CIC 
100% 7,8% 8,6% 36,2% 23,6 19,0% 4,7% 

27.914 2.413 2.178 10.505 7.084 4.800 934 Sítio Cercado 
100% 8,6% 7,8% 37,6% 25,4% 17,2% 3,3% 

     24.673 2.213 2.346 7.946 4.894 4.904 2.365 Cajuru 
         100% 9,0% 9,5% 32,2% 19,8% 19,9% 9,6% 

19.750 1.215 1.337 4.903 3.918 5.037 3.340 Boqueirão 
100% 6,1% 6,8% 24,8% 19,8% 25,5% 16,9 

17.064 1.461 1.396 5.240 3.328 3.426 2.213 Uberaba 
100% 8,5% 8,2% 30,7% 19,5 20,1% 13,0% 

15.482 963 1.124 4.292 3.211 3.847 2.045 Xaxim 
100% 6,2% 7,3% 27,7% 20,7% 24,8% 13,2 

14.301 1.026 1.077 4.284 3.302 3.417 1.076 Alto Boqueirão 
100% 7,2% 7,5% 29,9% 23,1% 23,9% 7,5% 

13.839 999 1.263 4.893 3.155 2..630 899 Pinheirinho 
100% 7,2% 9,1% 35,6% 22,8 19,0% 6,5% 

17.045 426 257 960 1.359 3.635 10.406 Água Verde 
100% 2,5% 1,5% 5,6% 8,0% 21,3% 61,0% 
9.525 1.040 976 4.621 1.948 802 138 Tatuquara 
100% 10,9% 10,2% 48,5% 20,4% 8,4% 1,4% 

 
471.163 

 
27.862 

 
30.836 

 
115.770 

 
84.790 

 
104.519 

 
107.386 

 
Curitiba 

100% 5,9% 6,5% 24,6% 18,05 22,2% 22,8% 

Fonte: Curitiba em dados, IPPUC, 2009, elaboração própria.  

 

Segundo o Censo de 2000, entre os responsáveis por domicílios particulares 

permanentes no bairro CIC, 7,8% não possuíam rendimento e cerca de 45% deles 

percebiam menos que 3 salários mínimos mensais, percentuais que se aproximam 

da situação dos demais bairros estudados, excetuando-se  o Água Verde.  A 
                                                 
207 IPPUC. Invasão de áreas na Cidade Industrial de Curitiba. Análise e conseqüências. Fevereiro de 
1983. Relatório Técnico. 
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localização destes bairros mostrada na figura 2 revela o distanciamento físico dos  

bairros mais pobres do centro e de seus equipamentos.  

Os resultados do CIC, como se verifica na tabela 6 são piores que a média 

municipal em todas as faixas de renda, sendo que a distância se acentua nas faixas 

mais altas.  

Mesmo não sendo uma característica exclusiva do CIC, a concentração da 

baixa renda pode acentuar ou explicar outros indicadores socioeconômicos e de 

qualidade de vida que tem relação mais direta com o risco de acidente de trânsito 

como o crescimento da frota de veículos motorizados, a opção pela bicicleta como 

meio de transporte, etc.   

Um aspecto que acentua a singularidade do bairro CIC é aquele que lhe deu 

origem, a concentração do uso industrial, como mostra a tabela 7.  

 

TABELA 7 - ESTABELECIMENTOS POR SETOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA POR BAIRRO EM  
                  CURITIBA -2005.   

Setores de atividade econômica 
Indústria Comércio Serviços Outros * Total 

 
Bairro 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 
CIC 924 7,8 2.021 4,2 1.491 3,0 766 3,9 5.022 4,0 
Sítio Cercado 439 3,7 1.666 3,4 845 1,7 343 1,7 3.293 2,5 
Cajuru 398 3,4 1.495 3,1 1.035 2,1 528 2,7 3.456 2,7 
Boqueirão 894 7,6 2.753 5,7 1.780 3,6 1.093 5,5 6.520 5,0 
Uberaba 350 3,0 1.115 2,3 763 1,5 442 2,2 2.670 2,1 
Xaxim 505 4,3 1.487 3,1 933 1,9 469 2,4 3.394 2,6 
Alto Boqueirão 182 1,5 954 2,0 539 1,1 240 1,2 1.915 1,5 
Pinheirinho 298 2,5 1.114 2,4 785 1,6 406 2,1 2.613 2,0 
Água Verde 361 3,1 1.632 3,4 2.505 5,1 682 3,5 5.180 4,1 
Tatuquara 100 0,8 734 1,5 174 0,3 329 1,7 1.337 1,0 
 
Curitiba /100% 

 
11.764 

 
100 

 
48.417 

 
100 

 
49.396 

 
100 

 
19.684 

 
100 

 
129.261 

 
100 

Fonte: Curitiba em dados ,IPPUC, 2009 
*  Estabelecimentos abertos antes de 1996 que não tiveram seus códigos compatibilizados com a 
CNAE- Código Nacional de Atividades Econômicas.  
 

As boas condições de acessibilidade, a disponibilidade de terrenos de 

grandes dimensões e o sistema viário projetados para o uso industrial também 

favoreceram a localização de estabelecimentos comerciais e de serviços de grande 

porte no bairro, situação que deve ser considerada quando se compara apenas a 

quantidades de estabelecimentos segundo o setor de atividade. 

O número de estabelecimentos industriais localizados no CIC corresponde a 

7,8% do total do município, percentual próximo do que apresenta o Boqueirão, 
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porém, como já foi mencionado, boa parte das indústrias sediadas no CIC é de 

médio e grande porte e tem características - de produção, geração de tráfego e 

mesmo de efluentes - que recomendam um relativo confinamento por razões 

urbanísticas, ambientais e de segurança, o mesmo se dando em relação aos 

grandes estabelecimentos comerciais e de serviço.  

 Exatamente com este sentido a concepção da Cidade Industrial de Curitiba 

preparar dotou o local de uma estruturação viária própria para facilitar o acesso de 

pessoas e mercadorias aos citados estabelecimentos, vindos de outras áreas da 

cidade e do estado. 

A introdução do uso residencial fez com que esta mesma estrutura viária 

passasse a ser compartilhada com um tráfego local mais intenso que o inicialmente 

previsto, cuja intensidade pode ser inferida a partir da declaração do endereço do 

proprietário nos formulários de licenciamento de veículos. 

A frota de veículos licenciados em 2005 expõe algumas particularidades do 

bairro CIC.  Entre os dez bairros de maior população o CIC teve o maior número de 

automóveis licenciados, seguido no ranking pelo bairro Água Verde, o nono em 

população. Embora apresente 6,5% do total de veículos licenciados, o CIC possuía 

o maior número de motocicletas do município, concentrando 9,6% deste tipo de 

veículo, tal como revela a tabela 8.  

  

TABELA 8 -  VEÍCULOS LICENCIADOS EM 2005 

 
Bairro 

 
Automóvel 

 
Motos 

Caminho-
nete 

 
Caminhão 

 
Outros* 

 
Total 

Hab/ 
Veic. 

CIC 37.297 7.944 4.077 4.412 5.111 58.841 3,07 
Sítio Cercado 20.984 4.240 2.067 1.073 504 28.868 3,93 
Cajuru 23.138 4.367 2.567 1.004 975 32.051 3,10 
Boqueirão 25.220 4.839 3.764 1.761 1.191 36.775 2,06 
Uberaba 19.575 2.863 2.719 936 805 26.898 2,48 
Xaxim 18.177 2.976 2.212 1.376 1.201 25.942 2,33 
Alto Boqueirão 10.727 1.934 1.011  448 273 14.393 3,94 
Pinheirinho 12.927 2.284 1.747 1.599 1.214 19.771 2,78 
Água Verde 27.952 2.050 3.247 415 973 34.637 1,59 
Tatuquara 5.424 1.220 649 830 279 8.402 4,79 
 
Curitiba 

 
669.762 

 
82.756 

 
87.269 

 
36.951 

 
30.418 

 
907.156 

 
1,94 

Fonte:  DETRAN PR, Curitiba em dados ,IPPUC, 2009, elaboração própria 
*. Refere-se a ônibus, reboque e trator. 
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 O fato de a motocicleta ser um veículo acessível à população de baixa 

renda, ter custo de manutenção relativamente baixo e de ser muito usada como 

instrumento de trabalho, explica a predominância desta alternativa nos bairros mais 

pobres como Cajuru,  Sítio Cercado e o próprio CIC. 

Por sua vez, a quantidade de caminhões – 12,0% do total - e de utilitários 

licenciados com endereços no CIC é compatível com a concentração de indústrias, 

transportadoras, atacadistas e grandes estabelecimentos varejistas que utilizam 

veículos deste tipo. 

 A relação entre o número de habitantes e a quantidade de veículos 

licenciados no CIC é bem maior que a média municipal e quase duas vezes superior 

a do bairro Água Verde, situação que se mostra coerente com o posicionamento 

destes bairros no ranking de rendimento médio exibido na tabela 6.  

Quando relacionado com a área do bairro ou com a sua densidade 

demográfica, este índice ajuda a explicar e dimensionar as condições de trânsito na 

cidade, especialmente no tocante a congestionamentos e acidentes, na medida em 

que sugere um determinado volume de tráfego local que em determinadas vias se 

somarão ao tráfego de passagem ou aquele gerado por estabelecimentos que 

mobilizam muito público.  

No CIC, considerando o número de empregos oferecidos pelos 

estabelecimentos ali localizados, este tráfego envolve cerca de 50 mil pessoas 

utilizando os diversos meios de transportes.208  

 Lamentavelmente, o bairro CIC também se destaca no ranking das 

ocorrências de acidentes de trânsito, a julgar pelo número de atropelamentos, 

colisões entre automóveis e entre automóveis e motocicletas atendidos pelo Corpo 

de Bombeiros de 2005 a 2008.  

O Corpo de Bombeiros atende apenas a eventos em que pessoas sofrem 

ferimentos ou necessitam de auxílio para deixar o interior do veículo sinistrado, fato 

                                                 
208 IPPUC. Plano setorial da Administração Regional do CIC . 2008. Disponível em 
www.ippuc.org.br. Acesso em: 13/09/2008. 
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que torna possível afirmar que o número real de acidentes é maior que aqueles 

apresentados na tabela 9.209  

Mesmo não considerando os acidentes que resultaram somente em danos 

materiais, estes números espelham a transcendência do risco de acidentes de 

trânsito na cidade, pela repercussão de cada caso no âmbito da produção, dos 

serviços de saúde e, especialmente, da família dos envolvidos. 

 

TABELA 9. ATROPELAMENTOS, COLISÕES AUTO X AUTO E AUTO X MOTO ENTRE 2005 E 
                  2008 

 
Atropelamentos 

Colisão  
Auto x auto 

Colisão  
Auto x moto 

 
Total* 

Bairro 

Abs % Abs % Abs % Abs % 
CIC 650 7,8 381 5,7 1.005 6,7 2.036 6,8 
Sítio Cercado 469 5,6 309 4,7 650 4,4 1.428 4,8 
Cajuru 319 3,8 133 2,0 461 3,1 913 3,1 
Boqueirão 405 4,9 421 6,4 933 6,3 1.759 5,9 
Uberaba 196 2,4 193 2,9 418 2,8 807 2,7 
Xaxim 267 3,2 205 3,1 492 3,3 964 3,2 
Alto Boqueirão 139 1,7 83 1,2 187 1,3 409 1,4 
Pinheirinho 325 3,9 217 3,2 438 2,9 980 3,3 
Água Verde 225 2,7 235 3,5 460 3,1 584 2,0 
Tatuquara 250 3,0 116 1,7 243 1,6 609 2,1 
 
Curitiba 

 
8.302 

 
100 

 
6.616 

 
100 

 
14.874 

 
100 

 
29.792 

 
100 

Fonte: Corpo de Bombeiros, 2009. Elaboração própria. 
* Soma dos três tipos de acidentes selecionados. 
 

 

Em suma, o bairro CIC apresenta características que o distinguem dos 

demais bairros da cidade e que implicam na distribuição desigual das ocorrências de 

acidentes de trânsito. Trata-se de um segmento da cidade que recebeu uma 

destinação específica no processo de planejamento do desenvolvimento do 

município, que abrigou experiências da mobilização popular por moradia e se tornou 

uma das alternativas de localização de empreendimentos de habitação social.  

Essas três situações são evidências da atuação do poder público enquanto 

agente da produção social do espaço urbano que acabou resultando na 

concentração não só de indústrias, mas também de população de baixa renda, de 

circulação de veículos motorizados e dos riscos socioambientais urbanos, 

especialmente do risco de acidentes de trânsito.   
                                                 
209 O número total de acidentes não é registrado também pelo BPTRAN Batalhão da Polícia de 
Trânsito, cujas estatísticas não inclui ocorrências em que os envolvidos não solicitam a mediação 
policial ou não registram espontaneamente um boletim de ocorrência. 
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4.6.2.  A população e suas características.  

  

Desde o Censo de 1990 o bairro CIC  aparece no primeiro lugar entre os bairros 

mais populosos da cidade, quando em 1980 ocupava a quinta colocação. 

O censo seguinte registrou que, entre 1996 e 2000 o CIC apresentou   

crescimento de 3,51%, quase o triplo da média de Curitiba que foi de 1,83%., 

passando de 150.985 para 157.461 habitantes em um ritmo de crescimento que leva 

a estimativa de 172.573 habitantes em 2007.  

A figura 17 - Distribuição da população por setores censitários em 2000,  

mostra que a distribuição espacial da população no bairro em 2000, não era 

homogênea, concentrando-se de forma acentuada na Vila Nossa Senhora da Luz, 

nas vilas originadas em ocupações e nos diversos empreendimentos habitacionais 

existentes no bairro.  

  

FIGURA 19  DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR SETORES CENSITÁRIOS EM 2000 
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Uma idéia numérica da concentração da população é adiantada pelo cálculo 

aproximado baseado nas informações da figura 19, segundo o qual somente na Vila 

Nossa Senhora da Luz residiam mais de 11.000 pessoas em 2000. Este número é 

muito superior ao obtido quando se multiplica o número de unidades habitacionais 

previstas no projeto inicial da Vila pelo número médio de habitantes por domicílio do 

bairro CIC ( 2.100 unidades x 3,59 hab/dom.= 7.539 habitantes), discrepância que 

decorre da ocupação dos lotes por mais de uma família, prática generalizada e já 

mencionada anteriormente.  

  

FIGURA 20  DENSIDADE DEMOGRÁFICA POR SETORES CENSITÁRIOS 

 

. A densidade demográfica de Curitiba em 2000, segundo IBGE, era de 36,73 

hab/ha, muito próxima da densidade bruta atribuída ao CIC igual a 36,30 hab/ha. 

Como já foi mencionado o bairro mescla áreas muito densas como as vilas Nossa 

Senhora da Luz, Sabará, Vila Verde e as demais áreas originadas por ocupações e 
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áreas menos densas onde estão instaladas as indústrias de grande porte, situação 

que mascara a elevada densidade das áreas residenciais do bairro. A figura 20 – 

Densidade demográfica por setores censitários revela que nas áreas residenciais 

predominam densidades entre 75 e 150 hab/ha e entre 150 e 300 hab/ha.  

Assim como a média de Curitiba, era maior o número de mulheres  ( 80.519 ) 

que de homens (76.942) no bairro CIC em 2000. A tabela 11 mostra a distribuição 

percentual da população do bairro por faixa etária, evidenciando ser predominante a 

população jovem, uma vez que 59,45%  tinha menos de 30 anos na ocasião do 

censo. Observa-se ainda que o CIC se afasta ligeiramente da média da cidade  na 

faixa entre 30 e 59 anos e mais acentuadamente na faixa de 60 anos ou mais, 

sinalizando a existência de condições de vida menos favoráveis à longevidade no 

bairro. 

TABELA  11   DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA EM 2000 

Homens Mulheres Faixa etária 
Curitiba  CIC Curitiba  CIC 

0 a 9 8,33% 10,11% 7,99% 9,76% 
10 a 19 9,12% 10,13% 9,12% 10,06% 
20 a 29 9,32% 9,64% 9,74% 9,75% 
30 a 60 17,74% 16,87% 20,23% 18,73% 

Mais de 60 anos 3,44% 2,14% 4,97% 2,85% 
Total 47,93% 48,86% 52,07% 51,14% 

Fonte: IPPUC- Banco de Dados. 2004. 

 A presença de imigrantes recentes, as religiões professadas e a cor da pele 

declarada ao Censo constituem características populacionais que não se distribuem 

uniformemente na cidade, podendo inclusive vir somar-se a fatores de renda para 

tipificar situações de desigualdade em relação a outros bairros. A tabela 12 resume 

estas características do CIC e de Curitiba. Extrai-se dos dados do Censo de 2000 

que a população do CIC, entre 1995 e 2000 recebeu um aporte de 13.332 

imigrantes, a maioria chegada do interior do estado.  

Os números da tabela 12 indicam que o bairro CIC atraiu mais ou aparentou 

mais vantagens aos egressos do interior que a média da cidade.  A mesma tabela 

informa que a religião evangélica agrega um percentual maior da população do 

bairro do que na média municipal, enquanto com as outras religiões acontece o 

contrário. 
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TABELA 12  CARACTERÍSTICAS POPULACIONAIS NO BAIRRO CIC EM 2000.  
 

CIC 
 

Curitiba 
 

Características populacionais 
Abs % Abs. % 

Outros estados/países 3.849 28.9 67.131 42.4 
Interior do estado 8.653 64,9 79.791 50,4 
Região Metropolitana  830 6,2 11.244 7.1 

 
Imigrantes de 
1995 a 2000 

Total 13.332 100,0 158.166 100,0 
Sem religião 11.316 7,2 92.590 5,8 
Católica 100.342 63,7 1.121.260 70,6 
Evangélica 40.426 25,7 300.024 18,9 
Outra religião 4.541 2,9 65.982 4,2 
Não determinada 834 05 7.459 0,5 

 
 
 
Religião 

Total 157.461 100,0 1.587.315 100,0 
Branca 125.064 80,13 1.339.299 84,75 
Preta e parda 30.106 19,3 218.828 13,8 
Amarela 317 0,2 16.968 1,1 
Indígena 588 0,4 5.107 0,3 

 
 
Cor 

Total 156.075 100,0 1.580.201 100,0 
Fonte: IBGE -2000, IPPUC-2004. Curitiba em dados – Características populacionais, disponível em 
<www.ippuc.org.br>, em 10 nov. 2006. 
 

  

 Talvez por se tratar de um bairro relativamente recente, onde a população 

oriunda de outras cidades e estados chegou predominantemente pela via dos 

movimentos de moradia e dos programas habitacionais para população de baixa 

renda, o CIC apresenta um percentual de moradores que se declaram pretos e 

pardos superior a do município e de bairros mais antigos como o Bacacheri210, o 

mesmo ocorrendo com os moradores de religiões evangélicas.  

Esta particularidade poderá ensejar o desenvolvimento de expressões 

culturais e de identidade diferenciadas que poderão ser positivas para o 

desenvolvimento sócio-cultural da cidade.   

A escolaridade do responsável pelos domicílios é um indicador importante 

para caracterização do bairro pela sua importância na definição do campo de 

oportunidades de emprego e renda.  

A Tabela 13 informa a distribuição por grupos de anos de estudo e revela a 

significativa diferença qualitativa entre a média da cidade e a realidade do bairro 

CIC. 

 

                                                 
210 Segundo a mesma fonte, o Bacacheri, bairro antigo da cidade de Curitiba, apresentou um 
percentual de população auto declarada preta e parda igual a 3,89% e 12,18% de evangélicos. 
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TABELA 13   NÍVEL DE ESCOLARIDADE POR RESPONSÁVEL PELO DOMICÍLIO 
 

CIC 
 

Curitiba 
 
Grupo de anos de estudo 

Abs. % Abs. % 
Sem instrução e menos de 1 ano 2.782 6,6 19.407 4.1 
1 a 3 anos 5.923 13,62 46.732 9,9 
4 a 7 anos 14.717 33,8 117.531 24,9 
8 a 10 anos 8.818 20,3 75.298 15,98 
11 a 14 anos 9.917 22,3 129.107 27,4 
15 anos ou mais 1.239 2,8 81.946 17,39 
Não determinado 98 0,2 1.142 0,24 
 
Total 

 
43.494 

 
100,0 

 
471.163 

 
100,0 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000. 

 

 Somente no grupo dos sem instrução o bairro CIC se aproxima da média de 

Curitiba, até porque participa com 14,3 % do total de curitibanos nesta condição.  A 

maioria dos responsáveis pelos domicílios não completou o ensino fundamental pois 

permaneceu menos de 8 anos na escola, enquanto  22,28% estudaram tempo 

suficiente para completar o ensino médio e menos de 3% estudaram por mais de 15 

anos, percentual  seis vezes menor que a média da cidade. 

 A predominância de níveis de escolaridade baixos, insuficientes para atender 

as exigências do mercado de trabalho, acentua as dificuldades de ascensão social e 

a tendência de reprodução do quadro atual nos próximos anos, assim como reduz o 

alcance do conhecimento das normas e recomendações para a segurança no 

trânsito.  

 Quanto aos chefes de famílias a situação em 2000, de acordo com o 

IPPUC, dos 43.494 domicílios registrados 12.084 (27,78%) tinham mulheres como 

responsáveis.  Entre os bairros de Curitiba o CIC aparece na 67ª posição no ranking 

da renda de chefes de domicílios, dado que o coloca entre os 10 bairros mais pobres 

da capital.  

A tabela 14 aponta que quase a metade dos responsáveis homens do CIC 

ganhavam entre 2 e 5 Salários mínimos, quando na média do município este 

percentual era de 30,64 %. Entre as responsáveis mulheres, nesta mesma faixa de 

renda a participação das moradoras do CIC é seis pontos percentuais maior que a 

média curitibana.  
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TABELA 14  RENDIMENTO DO RESPONSÁVEL PELO DOMICÍLIO, POR SEXO E FAIXA DE 
RENDA, EM SALÁRIO MÍNIMO 

CIC Curitiba 
Homens Mulheres Homens Mulheres 

 
Faixa de renda 

Abs % Abs % Abs %  Abs % 
Sem renda 2.285 7,2 1.101 5,5 18.750 5.6 9.262 6,8 
Até 1 SM 1.752 5.6 2.009 16,5 13.601 4.1 17,233 12,7 
1 a 2 SM 5.055 16.1 3.144 26,0 36.415 10.9 23.817 17,5 
2 a 5 SM 13.734 43.8 4.106 34,0 102.692 30.6 37.633 27,7 
5 a 10 SM 6.839 22.1 1.416 11,7 78.222 23,3 25.296 18,6 
10 a 15 SM 1.051 3,3 216 1,8 26.145 7,8 8.877 6,5 
Mais que 15 SM 702 2.2 92 0,8 59.488 17,7 12.875 9,5 
 
Total 

 
31.410 

 
100,0 

 
12.084 

 
100.0 

 
335.133 

 
100,00 

 
136.023 

 
100,0 

          Fonte: IPPUC – Banco de Dados – 2002. 

Cerca de 40% das mulheres responsáveis pelo domicílio no CIC percebem 

até dois salários mínimos mensais, faixa salarial da maioria das funções que requer 

menos qualificação, enquanto na média municipal este percentual cai para 30%.  

Observa-se também que, embora o percentual de mulheres responsáveis 

pelo domicílio seja praticamente igual à média da cidade, a participação das 

moradoras do CIC nas faixas de renda mais altas, a partir de 10 SM, chega a ser 6 

vezes menor, desigualdade que lembra a diferença entre os responsáveis com mais 

de 15 anos de escolaridade exibida na tabela anterior. 

 

4.6.3.  Características do uso e ocupação do solo. 

O zoneamento oficial destinou ao bairro CIC o papel de abrigar as indústrias, desde 

a criação da Cidade Industrial de Curitiba, porém a dinâmica da vida urbana acabou 

tornando o bairro atrativo para diversos outros usos, especialmente o residencial.  

O zoneamento atual exibido na figura 21 prescreve como permitido o uso 

industrial e de apoio à indústria nas Z I- Zona Industrial e admite este uso nas ZS – 

Zonas de Serviços e em ambas o uso habitacional é tolerado ou permissível.  

Já a SEHS – Setor Especial de Habitação Social, segundo a Lei Municipal 

9.800/2000, proposta para viabilizar o ordenamento das ocupações por meio da 

urbanização e regularização fundiária, o uso habitacional é permitido. Para este 

Setor o lote mínimo estipulado terá 6,00 m de testada e 180,00 m2 de área, 

parâmetro que possibilita densidades populacionais elevadas, próximas de 170 

hab/ha . 
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O mapa de zoneamento atual praticamente reconhece a distribuição de usos 

que se impôs no bairro transgredindo as prescrições da norma anterior. 

O bairro CIC apresenta características muito próprias em relação às 

atividades produtivas ali localizadas. Nele se identificam as características de 

processos de industrialização de alta capacidade e produtividade, centros de 

desenvolvimento tecnológicos e grandes estabelecimentos comerciais. Alguns 

estabelecimentos de menor porte também procuraram instalar-se no CIC atraídos 

pela possibilidade de se beneficiarem da localização, enquanto muitos pequenos 

negócios surgiram para atender as demandas da população residente. 

  

FIGURA 21  ZONEAMENTO NO BAIRRO CIC  

Fonte: IPPUC- 
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A Cidade Industrial de Curitiba abriga grandes indústrias como a Volvo, New 

Holand, Siemens, Bosch, Kraft e outras empresas de porte que se instalaram ainda 

na fase inicial de implantação do projeto, ocupando grandes porções do território.  

A quantidade de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviço 

implantados no bairro CIC, segundo classificação por tipo de atividade econômica 

são os exibidos na tabela 15.   

No setor industrial, encontram-se implantadas no bairro diversas empresas de 

construção civil, de fabricação de máquinas e equipamentos, de produtos de metal, 

fabricação de móveis, indústrias de borracha e plástico e até montadoras de 

caminhões e maquinário agrícola.  

 

TABELA 15   ESTABELECIMENTOS POR SETOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA – 2005 
 

CIC 
 

Curitiba 
 
setor 

Abs. % Abs % 
Indústrias 924 7,8 11.764 100,0 
Comércio 2.021 4,17 48.417 100,0 
Serviços 1.401 2,83 49.398 100,0 
Outros 788 4,0 19.684 100,0 
 
Total 

 
5.202 

 
4,0 

 
129.261 

 
100,0 

Fonte: Curitiba em dados. Disponível em: <www.ippuc.org.br>. Acesso em 12 dez. 2006. 
* Estabelecimentos abertos antes de 1996 e que não tiveram seus códigos de atividades 
compatibilizados com o CNAE – Código Nacional de Atividades Econômicas. 
   

O número absoluto e o percentual de estabelecimentos industriais registrados 

no CIC não exprimem qualitativamente a importância deles na ocupação do espaço, 

no desenho da paisagem e na geração de tráfego, razão pela qual convém associá-

la a outros indicadores como o número de empregados, por exemplo.  

As indústrias consideradas médias e grandes localizadas no CIC 

empregavam respectivamente 8.336 e 15.048 funcionários em 2007, de acordo com 

informações da FIEP – Federação das Indústrias do Paraná. Como a mesma fonte 

registra que nas médias e grandes indústrias de Curitiba, existem 40.653 

empregados, as empresas do CIC concentram 57,5% deste contingente. 

Além de conferir mais densidade à informação da tabela 15, este mesmo 

dado caracteriza a existência de uma população não residente utilizando as 

estruturas do bairro e serve como indicativo do movimento pendular de 

trabalhadores superior a 20 mil pessoas/dia. 
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O uso residencial é predominante no bairro CIC, se considerarmos a 

quantidade de pessoas que nele se instalaram com esse fim.  

A caracterização do uso residencial no bairro - para as finalidades 

pretendidas no presente trabalho - diz respeito à intensidade de uso dos domicílios, 

a condição da ocupação e a disponibilidade de serviços básicos, bem como à 

situação dos chamados aglomerados subnormais, expressão eufemística utilizada 

para nominar as invasões ou ocupações. 

Pela idade do bairro e circunstâncias já expostas, verificou-se um acelerado 

crescimento no número de domicílios e de pessoas residentes em um período de 

vinte anos. A Tabela 16 exibe este crescimento e permite compará-lo com o que 

ocorreu no município de Curitiba no mesmo período 

 

TABELA 16    DOMICÍLIOS E HABITANTES POR DOMICÍLIO EM 1980, 1991 E 2000 
  

CIC 
 

Curitiba 
1980 9.696 240.917 
1991 28.714 360.625 

 
Domicílios 

2000 43.890 449.341 
1980 45.904 1.024.975 
1991 116.001 1.315.035 

 
Habitantes 

2000 157.461 1.587.315 
1980 4,73 4,25 
1991 4,04 3,65 

 
Habitantes /domicílios 

2000 3,59 2,31 
Fonte: Curitiba em dados, 2004. p. 232 

 

Observa-se que, no período considerado, houve um acelerado crescimento 

no número de domicílios e de habitantes nos bairro CIC, que praticamente 

triplicaram entre 1980 e 1991 e continuaram crescendo rapidamente na década 

seguinte, bem acima do padrão médio da cidade de Curitiba.  

Esta evolução acentuada pode ser creditada aos resultados dos movimentos 

sociais por moradia que ocorreram a partir da metade dos anos 80, tanto pelas 

ocupações que promoveram, quanto pelas respostas do Poder Público às 

reivindicações. Algumas comunidades resultantes dessas ocupações que ainda não 

foram regularizadas ou se encontram em processo de regularização estão 

localizadas na figura 16, no item anterior. 
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Em 1991, conforme informa a Tabela 17, cerca de 20,99% dos domicílios do 

bairro CIC faziam parte de aglomerações subnormais211, percentual que era de três 

vezes superior à média do município. No ano 2000, verifica-se uma redução deste 

percentual para um número mais próximo da média municipal. Como a definição de 

aglomerados subnormais é vinculada à existência de título de propriedade do 

terreno, a diminuição provavelmente decorreu da mudança de categoria dos 

domicílios em função de ações de regularização fundiária, parte delas ainda em 

andamento. 

 
 
 
TABELA 17   DOMICÍLIOS EM AGLOMERAÇÕES SUBNORMAIS EM 1991 E 2000 

1991 2000 
Em aglomerados 

subnormais 
Em aglomerados 

subnormais 

 
Bairro ou local Domicílios 

Abs. % 

Domicílios 

Abs. % 
Abs. 28.714 6.028 20,99 43.405 3.734 8,60 CIC 
% 7,96 21,34  9,05 9,89  

Curitiba 360.626 28.239 7,83 479.341 37.752 7,88 
Fonte: Curitiba em dados, 2004. p. 248-249. 
  

Um aspecto fundamental para garantia de condições mínimas de 

habitabilidade dos domicílios e de saúde dos moradores é a disponibilidade de água 

tratada. No CIC praticamente 100% dos domicílios são servidos pela rede de 

distribuição de água e, segundo as fontes oficiais, 78,7% dos domicílios estão 

conectados à rede geral de esgoto. 

Entretanto, causa preocupação o fato de 4.778 domicílios utilizarem fossa 

séptica, uma vez que a elevada densidade populacional e as exíguas dimensões 

dos lotes podem comprometer a eficácia deste tipo de tratamento de esgoto. Ainda 

mais preocupante é a situação de 4.448 domicílios que não dispõe de nenhum 

tratamento, visto que certamente estão lançando esgoto in natura nas ruas, valetas 

e corpos d’água212.  

                                                 
211 Conjunto constituído por no mínimo 51 unidades habitacionais, ocupando ou tendo ocupado até 
período recente, terrenos de propriedade alheia (pública ou particular) dispostos em geral de forma 
desordenada e densa e carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais. É ocupação 
desordenada aquela que quando da sua implantação não houvesse posse de terra ou título de terra 
ou título de propriedade”  
 
212 Curitiba em dados, 2004. p. 242-243. 
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 A condição de ocupação do domicílio pode ser um indicador da perspectiva 

de permanência ou rotatividade da população do bairro ou mesmo da possibilidade 

de gradativa melhoria da habitação, assim como o número de domicílios de baixa 

renda pode sinalizar a possibilidade maior deterioração da qualidade da moradia por 

falta de manutenção.  A Tabela 18 mostra a condição de ocupação dos domicílios no 

ano 2000 e ressalta o fato de que o percentual de domicílios próprios no bairro CIC 

superior à média do município. 

Novamente, a explicação desta situação se encontra na forma como se deu a 

ocupação do bairro. Uma parte considerável dos domicílios próprios está ou esteve 

vinculada a algum programa de financiamento habitacional ou de regularização 

fundiária, sendo que cerca de 45 % dos imóveis próprios já estão quitados, segundo 

a mesma fonte.  

 

TABELA 18   DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES POR CONDIÇÃO DE OCUPAÇÃO – 
2000 

 
CIC 

 
Curitiba 

 
Domicílios 

Abs % Abs % 
Próprios 34.437 79,9 352.993 74,9 
Alugado 5.044 11,6 82.322 17,5 
Cedido 2.363 5,4 27.420 5,8 
Outro 1.650 3.8 8.421 1.8 
 
Total 

 
43.494 

 
100,0 

 
471.173 

 
100,0 

 
Fonte: Curitiba em dados, 2004. p. 238-239. 

  

No CIC existiam 22.897 domicílios cujos chefes tinham renda inferior a três 

salários mínimos, em 2000, o que correspondia a 47,9 % dos domicílios 

permanentes, relação que na média municipal atinge o percentual de 32, 2%213. 

 O processo de migração recente e complexo somado à forma como se deu a 

ocupação do CIC, resultou também em uma forma de segregação espacial 

demonstrada pela concentração de 13,1% dos domicílios ditos de baixa renda em 

apenas um dos 75 bairros da cidade, o CIC. 

 

 

                                                 
213 Ibidem. p.226. 
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4.6.3.  Equipamentos de Educação e Saúde. 

 O bairro CIC dispõe de vários estabelecimentos de ensino e unidades de 

saúde municipais e estaduais e até hospitais, distribuídos por toda a sua extensão 

territorial e contava em 2007 com uma biblioteca da Fundação Cultural de Curitiba, 

um centro municipal de atendimento especializado e sete unidades do Farol do 

Saber, como consta da tabela 19. 

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, funcionam no CIC um total de 

45 Centros de Educação Infantil, 23 Escolas Municipais, 14 Escolas Estaduais. 

Em relação aos equipamentos de saúde, a única alternativa de atendimento 

médico e odontológico acessível à maioria dos seus moradores, o bairro conta com 

cinco unidades municipais de saúde básicas, sete unidades com clínica odontológica 

e 2 hospitais.  Recentemente foi inaugurada uma unidade de saúde 24 horas no 

bairro, atendendo a uma antiga reivindicação da população local. 

 

TABELA 19   NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO EM CURITIBA E NO CIC 

  
Curitiba 

 
CIC 

 
% 

Bilblioteca da Fundação Cultural 20 1 5,00 
Centro Municipal de Atendimento Especializado 8 1 12,5 
Centro Municipal de Educação Infantil 157 35 22,2 
Centro de Educação Infantil Conveniado 79 10 12,65 
Escolas Municipais 171 23 13,45 
Escolas Estaduais 163 14 8,58 
Escolas particulares 370 9 2,4 
Farol do Saber 45 7 15,55 
Fonte: IPPUC/SME 2007 

  

Estes números devem ser cotejados com a participação da população do CIC 

no total da cidade (9,72%) e com o fato de que a demanda por serviços de educação 

e saúde em estabelecimentos públicos é mais intensa nas faixas de renda mais 

baixas214 como as que predominam no CIC.  

A figura 22 resume a distribuição dos usos habitacionais, industriais e dos 

equipamentos de educação e saúde no bairro CIC.  

                                                 
214 Entre as pessoas atendidas pelo SUS, em 2003, 73,2% tinham renda inferior a dois salários 
mínimos, segundo o IBGE- PNAD 2003, citado em RIBEIRO, M.C. et al . Perfil sociodemográfico e 
padrão de utilização de serviços de saúde para usuá rios e não-usuários do SUS – PNAD 2003. 
Disponível em http://www.scielo.br/pdf/csc/v11n4/32337.pdf 
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 .  

 

FIGURA 22  LOCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E  EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

 

A extensão territorial e a existência de umbrais como a rodovia Contorno Sul, 

a Rua João Bettega e o Rio Barigui, por exemplo, dificultam o acesso de muitos 
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residentes aos equipamentos, tornando a procura por atendimento um fator de 

exposição ao risco de acidente de trânsito. 

O mesmo ocorre com a concentração de estabelecimentos industriais no 

setor sul do bairro, uma vez que o fluxo de veículos vinculado ao seu funcionamento 

cruza obrigatoriamente áreas densamente habitadas. 



 159 

5   ACIDENTES NO BAIRRO CIC  

Quando sai de casa para qualquer destino e ingressa no trânsito e gera 

circulação, independentemente do meio de deslocamento escolhido ou disponível, o 

cidadão está exposto ao risco de acidente de trânsito. Em Curitiba, os principais 

motivos de deslocamentos são o trabalho (60%) e educação (10%), sendo que para 

deslocar-se na cidade 45 % dos curitibanos fazem uso de ônibus, 22 % recorrem ao 

automóvel, 20% movimentam-se a pé, 5% usam a bicicleta e 5% a motocicleta.215  

Os moradores da cidade convivem cotidianamente com uma série de riscos – 

inclusive de envolver-se em acidentes de trânsito - decorrentes da própria dinâmica 

da vida urbana, a mesma que gera benefícios, conforto e oportunidades de trabalho, 

mas que impõe novas necessidades e obrigações tais como morar em algum lugar, 

deslocar-se, respirar o ar disponível, compartilhar espaços urbanos cada vez mais 

exíguos e valorizados, etc.   

 Os registros de ocorrências do Corpo de Bombeiros, a principal instituição de 

atendimento à emergências e sinistros, permitem delinear um quadro aproximado da 

existência de riscos típicos da vida urbana, em Curitiba e no bairro CIC, condição 

inicial para questionar os fatores que, eventualmente, concorrem para a 

particularizar a magnitude e a vulnerabilidade daqueles riscos, bem como a sua 

transcendência, – entendida   como sendo o custo pessoal e social dos agravos à 

população, ou seja, atinência ao coletivo envolvido 216.  

Entre os 75 bairros de Curitiba, o CIC apresentou o maior número de 

ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros em 2007, conforme demonstra a 

tabela 20, situação que aparentemente é coerente com o fato de se tratar do bairro 

maior e mais populoso do município. 

Excetuando o Centro, estes bairros integram o grupo dos cinco bairros de 

maior população e concentram 26,2% da população do município, fato que poderia 

                                                 
215 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA .Plano Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte 
Integrado , p. 99 . disponível em www.ippuc.org.br 
 
215 GONÇALVES, A. Problemas de saúde pública: caracterizando e avalia ndo aplicações . In. 
Revista Brasileira de epidemiologia. V9 n.2. São Paulo, 2006. p.253 

. 
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explicar a concentração de 30,5% dos eventos que requisitaram a atuação do Corpo 

de Bombeiros. Mesmo apresentando o maior número de ocorrências, o bairro CIC 

mostra uma relação entre população e ocorrências semelhante aos bairros 

nominados e  próxima da média municipal.  

 

TABELA 20  - RANKING DAS OCORRÊNCIAS EM GERAL POR BAIRRO, EM 2007 
Ocorrências  

Bairros 
 

População Abs. % Ocorrência/ 
10.000 hab 

CIC 172.573 2180 8,78 126 
Centro 33.290 1873 7,55 563 
Boqueirão 73.531 1386 5,59 188 
Sítio Cercado 114.920 1273 5,13 111 
Uberaba 70.800 867 3,49 122 
Outros bairros 1.310.726 17.235 69,46 131 
Curitiba 1.775.840 24.814 100,00 139 

Fonte: Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná/ IPPUC,2009. Elaboração própria 
  

A significativa diferença do valor obtido para o Centro, na avaliação de 

ocorrência/10.000 hab em relação aos bairros da cidade, indica que a  variação da 

necessidade de atendimento pelos Bombeiros é função do papel que cada 

segmento da cidade desempenha na dinâmica da vida urbana e das condições sob 

as quais cada bairro o exerce.  

Uma reportagem assinada por Sampaio217 no Jornal do Estado dá conta que 

em 2008, até aquela data, três bairros concentravam o maior número de acidentes 

de trânsito com vítimas atendidos pelo SIATE em Curitiba. São eles o Boqueirão, 

Centro e Cidade Industrial de Curitiba, líderes em atropelamentos, choques contra 

anteparos, colisões entre automóveis e colisões entre automóveis e motocicletas, 

entre os bairros nos quais ocorreram os 5.467 eventos atendidos. A matéria destaca 

o número de 1.318 atropelamentos no período, sendo que 127 ou 9,63% deles 

ocorreram no CIC.  

No período, morreram 26 pessoas vitimas de atropelamento, onze pessoas 

em acidentes entre automóveis e oito em acidentes que envolviam motocicletas.  

O mesmo texto jornalístico traz a informação do  BPTRAN, órgão que também 

atende também acidentes sem vítimas, dando conta que de janeiro a agosto de 

2008 ocorreram 7.220 acidentes nas ruas de Curitiba, 59,00% dos quais provocaram 

                                                 
217 SAMPAIO, F. G. Três bairros concentram a maioria dos acidentes fat ais naCapital.  Jornal do 
estado, Curitiba, 28. agosto.2008. 
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ferimentos em 6.429 pessoas, sendo que 64 pessoas morreram no próprio local do 

acidente.  

No bairro CIC, a Av. Juscelino Kubitschek foi palco de 17 casos de 

atropelamento e 46 colisões entre automóveis e motocicletas, além de sete colisões 

entre automóveis e três choques contra anteparos. O SIATE ainda atendeu a oito 

atropelamentos, oito colisões de automóveis e 10 colisões entre carro e moto na 

Rua João Bettega, no mesmo bairro. 

Segundo o BPTRAN, o cruzamento com maior número de ocorrências em 

2008 (até agosto) em Curitiba é o da Rua José Rodrigues Pinheiro e João Chede – 

no bairro CIC - com 14 casos em menos de oito meses. Na reportagem o sargento 

Brites, do BPTRAN, declarou que esta situação pode ser creditada ao fato de que a 

Rua João Chede é uma via que dá acesso á várias empresas da Cidade Industrial 

de Curitiba, que, por ser uma região de muitas fábricas e empresas, o fluxo de 

veículos acaba sendo muito intenso.  

 

TABELA 21   ACIDENTES DE TRÂNSITO EM CURITIBA E NO BAIRRO CIC. 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
CIC CIC CIC 

 
TIPO DE ACIDENTE 

 
Curitiba abs % 

 
Curitiba abs % 

 
Curitiba abs % 

Atropelamentos 2084 166 8,0 2043 120 5,9 2114 163 7,7 
Colisão com anteparos 613 50 8,2 643 51 7,9 707 60 8,5 
Capotamentos 253 45 17,8 239 48 20,1 262 38 14,5 
Colisão auto/ auto 1739 87 5,0 1610 92 5,7 1660 115 6,9 
Colisão auto/ moto 3129 267 8,5 3484 239 6,8 3968 267 6,7 
Colisão auto/ bicicleta 690 52 7,5 655 67 10,2 605 66 10,9 
Colisão caminhão/ auto 195 26 13,3 181 24 13,2 183 25 13,7 
Colisão caminhão/ bicicleta  39 5 12,8 46 7 15,2 45 9 20,0 
Colisão caminhão/ moto 155 21 13,5 177 29 16,4 147 40 20,3 
Colisão caminhão/ caminhão 32 5 15,6 21 4 19,0 11 2 18,2 
Colisão ônibus/ auto 143 7 4,9 188 16 8,5 181 11 6,1 
Colisão ônibus/ moto 78 8 10,2 104 7 6,7 154 13 8,4 
Colisão ônibus/ bicicleta 61 4 6,5 67 4 6,0 50 2 4,0 
Colisão ônibus/ caminhão 9 1 11,1 13 2 15,4 14 1 7,1 
Colisão ônibus/ ônibus - -  5 1 20,0 4 1 25,0 
 
Total 

 
9220 

 
744 

 
8,1 

 
9476 

 
717 

 
7,57 

 
1015,5 

 
813 

 
8,0 

Fonte: Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, 2009 

 

A opinião do policial associa a ocorrência freqüente de acidentes de trânsito 

naquele cruzamento ao fluxo de veículos alimentado pela localização de empresas 

que estão concentradas, por uma deliberação do planejamento urbano, no setor sul 
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do bairro. Este fenômeno parece repetir-se em outras ruas e ligações viárias 

importantes (para a funcionalidade das empresas) no bairro CIC.  

A informação contida na tabela 21 ressalta o grande número de acidentes 

envolvendo motos e bicicletas, veículos leves e mais acessíveis à população de 

baixa renda, predominante no bairro como consta da tabela 14. O número elevado 

de atropelamentos pode estar associado ao desenho da estrutura viária enquanto  a 

concentração no bairro de acidentes com caminhões expressa o risco decorrente da 

presença concentrada de indústria, do terminal de cargas e de estabelecimentos de 

grande porte junto a áreas residenciais. Já os acidentes com ônibus estão 

vinculados a localização de um terminal de transporte coletivo para onde convergem 

todas as linhas alimentadoras da região.  

É possível considerar que as características da população do CIC em termos 

de renda e a contigüidade entre os usos residencial e industrial têm influência no 

delineamento deste quadro, quando as ocorrências são localizadas no espaço. 

 Neste sentido a tabela 22 traz a relação das ruas do CIC onde ocorreram 

mais que 3 acidentes de trânsito no ano de 2007. Como são dados de atendimentos 

realizados pelo Corpo de Bombeiros, eles se referem apenas aos acidentes que 

produziram ferimentos ou morte.  A figura 23 localiza as vias em que os acidentes 

ocorreram, mostrando a posição das mesmas em relação às áreas habitacionais e 

industriais.  

A população moradora do entorno destas vias é, certamente, a principal 

vítima destes acidentes, especialmente nos casos de atropelamentos e colisões que 

envolvem motos e bicicletas. As maiores incidências coincidem com as vias que 

cruzam áreas de elevado adensamento populacional e que somam a função de dar 

acesso às indústrias com a função de drenagem do tráfego local. 

Além da concentração nas ruas principais, convém sublinhar a dispersão dos 

acidentes sugeridas pela quantidade e localização de logradouros  onde ocorreram 

de três a treze acidentes no ano considerado, conforme registra a figura 23. 

As ruas em que ocorreram o maior número de acidentes, como mostra a 

figura 23, cruzam os principais percursos dos deslocamentos diários dos moradores 

e dão acesso aos grandes estabelecimentos industriais e comerciais da Cidade 

Industrial de Curitiba, conectando-os aos locais de origem dos seus funcionários e 
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clientes. Cada uma destas situações constitui um fator de risco de acidentes de 

trânsito que pode ser eventualmente aumentado pela conjunção dos mesmos em 

um segmento limitado da cidade, como parece ocorrer no bairro CIC. 

 

 
FIGURA 23   VIAS ONDE OCORRERAM  DE 3 A 13  E de 14 A 94  ACIDENTES EM 2007, NO CIC 
Fonte: Corpo de Bombeiros do Paraná, 2009.  

 

A Tabela 22 lista as ruas, avenidas e rodovias do bairro CIC onde ocorreram 

atropelamentos, colisões entre automóveis, entre automóveis e motos e automóveis 

e bicicletas no ano de 2007, segundo registros do Corpo de Bombeiros. 

 

 

Rua João Dembinski 

Rua Eduardo Sprada 

R. Raul Pompéia 

R. Prof. Algayr M. Maeder 

 2º Rua João Bettega 

 3º R. Dês. Cid Campello 

R. Pedro Gusso 

1º Av. Juscelino Kubitschek 
Contorno Sul 

Rua João Chede 

R. Paul Garfunkel 

Terminal  
do CIC 
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TABELA 22  ACIDENTES POR LOGRADOURO EM 2007. 

Colisões  
Logradouro 

 
Atropelamentos Auto 

/auto 
Auto/ 
moto 

Auto/ 
bicic. 

Total 
 

R Juscelino Kubitschek 17 27 40 10 94 
R João Bettega 12 9 28 5 54 
R Des Cid Campelo 18 6 14 6 44 
R Pedro Gusso 13 8 13 5 39 
R Algacir Munhoz Maeder 4 6 15 3 28 
R Raul Pompéia 4 2 14 2 22 
R João  Dembinsky 6 1 13 0 20 
R João Chede 3 9 5 1 18 
R Paul Garfunkel 3 2 8 2 15 
Rodovia Contorno Sul 2 3 5 1 14 
Avenida das Indústrias 2 4 3 0 9 
Rodovia do Xisto 3 1 3 1 8 
R Eduardo Sprada 2 3 3 0 8 
R Ludovico Kaminski 2 3 3 0 8 
R Wiegando Olsen 2 1 4 1 8 
R Cyro Correa Pereira 0 3 5 0 8 
R Vicente Micheloto - 0 5 2 7 
R Senador Accioly Filho  1 0 6 1 7 
Estrada Velha do Barigui 1 1 4 1 7 
R Davi Xavier da Silva 3 1 2 0 6 
R Artur Martins Franco 0 0 5 1 6 
R Emilio Romani 3 1 2 0 6 
R General Potiguara 0 0 5 1 6 
R João Lunardelli 0 0 3 2 5 
R José Rodrigues Pinheiro 0 3 1 0 4 
R Eng Eduardo A. Naldony 3 0 0 0 3 
R Jair Coelho 3 0 0 0 3 
R Rodolfo Hatsbach 3 0 0 0 3 
R Darcy Vargas 0 0 3 0 3 
R Antonio Molina 3 0 0 0 3 
Fonte: Corpo de Bombeiros do Paraná, 2009 

 

Houve ainda registros de acidentes com vítimas em diversas outras ruas em 

número inferior a três no ano de 2007, em varias localizações mas sempre em ruas 

onde existe grande concentração de moradias, escolas, pequenos estabelecimentos 

comerciais, etc.   

Assim como o fluxo de veículos nas ruas varia de intensidade durante o dia, 

segundo picos de necessidade de deslocamentos, a ocorrência de acidentes 

concentra-se mais em determinados horários. 

A tabela 23 mostra a distribuição dos eventos ao longo do dia. 

 

 



 165 

TABELA 23   ACIDENTES POR HORÁRIO DA OCORRÊNCIA NO BAIRRO CIC, EM 2008. 

Atropelamentos Colisão auto/auto Colisão auto/moto  
Horário absoluto % Absoluto % absoluto % 

0 – 3:00 6 9 6 
3:01 – 5:00 0 0 2 
5:01 - 6:00 0 

 
3,2 

 1 

 
10,6 

 4 

 
5,9 

6:01 – 7:00 5 2 7 
7:01 – 8:00 6 3 16 
8:01 – 9:00 5 

 
8,5 

8 

 
15,3 

14 

 
18,1 

9:01 – 10:00 2 2 7 
10:01 – 11:00 4 1 7 
11:01 – 12:00 7 

 
6,9 

3 

 
7,0 

12 

 
12,7 

12:01 – 13:00 9 2 12 
13:01 –14:00 10 2 16 
14:01 – 15:00 9 

 
14,8 

5 

 
10,6 

13 

 
20,1 

15:01 –16:00 8 4 14 
16:01 – 17:00 8 8 20 
17:01 – 18:00 24 

 
21,2 

6 

 
21,2 

29 

 
30,9 

18:01 – 19:00 24 3 39 
19:01 – 20:00 16 11 24 
20:01 – 21:00 12 

 
27,5 

6 

 
23,5 

13 

 
37,2 

21:01 – 22:00 18 3 13 
22:01 – 23:00 11 2 23 
23:01 – 24:00 5 

 
18,0 

5 

 
11,8 

11 

 
23,0 

 
Total  

 
189 

 
100,0 

 
85 

 
100,0 

 
204 

 
100,0 

Fonte: Corpo de Bombeiros 2009. Elaboração própria.  

 

No CIC a maioria dos acidentes ocorreram a partir do meio dia, 

principalmente entre 18:00 e 21:00 horas. A relação entre acidente de trânsito e o 

movimento pendular de trabalhadores se evidencia nos dados do Corpo de 

Bombeiros quando se observa que no período correspondente à saída dos turnos de 

trabalho e escolares vespertinos e do retorno das trabalhadoras domésticas e 

diaristas, entre 17:00 e 19:00 horas, aconteceram 25,4% dos atropelamentos e 

33,3% das colisões entre motos e automóveis e 10,6% das colisões entre 

automóveis.  

Chama a atenção a quantidade de acidentes verificados na faixa entre 21:00 

e 24:00 horas, momento em que se presume ser menor o movimento de veículos. 

Neste período foram registrados 34 atropelamentos, 47 colisões entre motos e autos 

e 10 colisões entre automóveis, sugerindo que naquele horário as condições de 

iluminação das vias que se encontram menos solicitadas e até a suposta presença 

de condutores alcoolizados aumentam o risco de acidentes.    



 166 

A quantidade de acidentes, as ruas em que os acidentes são mais freqüentes 

e a localização destes eventos quando cotejados com determinadas características 

do sistema viário e do uso do solo e mesmo da população do bairro, podem explicar 

a distribuição diferenciada do risco de acidentes no bairro. Na planilha de 

sistematização de informações sobre acidentes utilizada na elaboração das suas 

estatísticas, o Corpo de Bombeiros registra a rua e a localização dos eventos, 

permitindo o mapeamento e a análise da distribuição espacial dos acidentes de 

trânsito no bairro CIC. Para o desenvolvimento do item seguinte, selecionou-se um 

tipo de acidente comum nas rodovias e os três tipos com maior número de 

ocorrências no bairro. 

As ocorrências de capotamentos informam sobre os riscos relacionados as 

rodovias que atravessam o bairro, enquanto os atropelamentos e as colisões entre 

automóveis e automóveis e motocicletas expressam o risco motivado pelos 

deslocamentos nas vias locais. 

 

5.1. Acidentes no CIC : capotamentos. 

O capotamento geralmente acontece quando o veículo que trafega em  alta 

velocidade, modifica bruscamente a posição de seu centro de gravidade e tomba 

uma ou mais vezes. Neste tipo de acidente a velocidade elevada costuma  associar-

se a buracos na pista e a manobras bruscas para desviar de obstáculos inesperados 

como animais e pedestres que cruzam a faixa de rolamento para causar o acidente. 

Outra característica do capotamento é o fato de a vítima ser quase sempre o 

condutor ou passageiro do veículo sinistrado. 

No bairro CIC, entre 2005 e 2008, mais de 70% dos capotamentos ocorreram 

nas rodovias e na Av. Juscelino Kubitschek, os logradouros em que os condutores 

se permitem imprimir maior velocidade a seus veículos, conforme informa a tabela 

24 e mostra a figura 23. 

No ano de 2008 estes acidentes aconteceram mais freqüentemente entre 

0:00 e 7:00 horas (28,%) e entre 12:00 e 18:00horas (30%), sendo que nos períodos 

da manhã e da noite ocorreram respectivamente 20% e 22% dos eventos. Esta 

distribuição no dia se modifica quando se analisa apenas os 15 acidentes 

registrados na Av. Juscelino Kubitschek e os 19 anotados no Contorno Sul.  
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TABELA 24  CAPOTAMENTOS POR LOGRADOURO POR ANO, NO CIC. 

Em 4 anos  
Logradouro 

 
2008 

 
2007 

 
2006 

 
2005 Abs. % 

Av. Juscelino Kubitschek 15 10 11 15 51 28,3 
Rodovia Contorno Sul 19 9 17 4 49 27,2 
Rodovia do Xisto BR 476 4 10 5 7 26 14,4 
Rodovia BR 376  5 1 0 0 6 3,3 
Rua João Bettega 0  1 1 3 5 2,8 
Outros logradouros 6 7 14 16 43 23,9 
 
Total 

 
49 

 
38 

 
48 

 
45 

 
180 

 
100,0 

Fonte: Corpo de Bombeiros, 2009. Elaboração própria. 

Nessa avenida cinco capotamentos ocorreram entre 4:00  e 7:00 horas, a 

mesma quantidade entre 7:00 e 12:00, os cinco restantes entre 18:00 e 24:00 horas 

e nenhuma ocorrência verificou-se no período da tarde. Na rodovia houveram cinco 

capotamentos entre 3:00 e 7:00 horas, dois entre 7:00 e 12:00 horas, nove no 

período da tarde e três entre 18:00 e 24:00 horas.  

Sendo as duas vias paralelas e contíguas, a diferença entre a distribuição dos 

capotamentos durante o dia na Av. Juscelino Kubitschek e na rodovia Contorno Sul 

sugere que esta última é mais utilizada pelo tráfego de passagem metropolitano, 

enquanto a primeira atende o movimento de veículo que se dirigem a diversos locais 

do bairro CIC, presumindo-se que seus condutores conhecem melhor as condições 

adversas da pista e são menos surpreendidos por elas.  

De acordo com as estatísticas do Corpo de Bombeiros, os 180 capotamentos 

atendidos no período considerado geraram 50 vítimas, no ano de 2008. 
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FIGURA  24   CAPOTAMENTOS NO BAIRRO CIC EM 2008 
Fonte: Corpo de Bombeiros, 2009.  

 

5.2 . Acidentes no CIC: colisões entre automóveis. 

 A probabilidade de ocorrência de colisão entre automóveis está relacionada a 

conjugação de vários fatores entre os quais se inclui o número de veículos que 

circulam nas ruas do bairro. Este movimento é composto pelos deslocamentos de 

veículos que passam pelo bairro, que nele tem seu destino e daqueles que tem 

origem no bairro. Este último componente do tráfego local pode ser 

aproximadamente quantificado a partir dos dados de licenciamento do DETRAN. 

Contorno Sul 
Av. Juscelino Kubitschek 

R. João Chede 
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A frota de veículos licenciados em 2005 com endereço no bairro CIC era 

composta por 58.841 veículos dos quais 37.297 eram automóveis e 4.077 

caminhonetes. Admitindo-se que o bairro reproduziu a tendência de crescimento da 

cidade e considerando-se que no período 2005/2008 a frota total de Curitiba passou 

de 907.156 para 1.097.030 veículos, é possível cogitar que o número de automóveis 

licenciados no CIC era de cerca de 45.000 unidades em 2008.218  

 É possível considerar que aproximadamente um quarto da população do CIC 

está diretamente exposto ao risco de colisão entre automóveis. 

 

TABELA 25  COLISÕES ENTRE AUTOMÓVEIS POR LOGRADOURO POR ANO, NO CIC. 
Em 4 anos  

Logradouro 
 

2008 
 

2007 
 

2006 
 

2005 Abs. % 
Av. Juscelino Kubitschek 12 27 16 19 74 19,5 
R. João Bettega 11 9 9 6 35 9,2 
R. João Chede 6 9 6 8 29 7,6 
R. Pedro Gusso 6 8 3 5 22 5,8 
R. Des. Cid Campello 6 6 5 3 20 5,7 
Rodovia Contorno Sul 7 3 1 2 13 3,4 
R. Prof. Algacyr Munhoz Maeder 0 6 4 1 11 2,9 
Avenida das Indústrias 3 4 3 0 10 2,6 
R. João Dembinski 3 1 3 2 9 2,4 
Outros logradouros 33 42 41 41 157 41,3 
 
Total 

 
87 

 
115 

 
91 

 
87 

 
380 

 
100,0 

Fonte: Corpo de Bombeiros, 2009. Elaboração própria. 

  

Este número expressivo de veículos somado aos veículos que conduzem os 

trabalhadores e usuários dos estabelecimentos situados no CIC que preferem o 

transporte individual, na disputa pelo espaço dos logradouros do bairro configuraram 

o quadro de colisões exibido na tabela 25 cuja distribuição espacial consta da figura 

25. 

A Av. Juscelino Kubitschek é a via onde ocorreram mais colisões no período 

considerado, concentrando 19,5% dos eventos. Embora continue liderando o ranking 

observa-se uma redução pela metade do número de colisões de 2007 para 2008. 

Dados do Corpo de Bombeiros assinalam que esta diminuição se deu de forma mais 

acentuada no período do dia entre 18:00 e 24:00 horas e 0:00 e 7:00, onde os 

                                                 
218 Aplicou-se o mesmo percentual de participação do CIC na frota licenciada de Curitiba em 2005. 
Sobre o resultado obtido – 71.155 veículos – foi aplicada o mesmo percentual de automóveis. Este 
cálculo expedito não considera as eventuais alterações nos fatores que determinam a evolução da 
frota.  



 170 

números passaram respectivamente de 13 para 3 ocorrências e de 5 para uma.219 

  

 
 
FIGURA 25  COLISÕES ENTRE AUTOMÓVEIS NO  CIC. 
Fonte: Corpo de Bombeiros, 2009 

  

                                                 
219 Esta variação pode ser conseqüência da entrada em vigor da chamada Lei Seca, Lei 11.705/2008, 
em julho de 2008.  

Av. das Indústrias 

R. João Bettega 

Contorno Sul 
Av. Juscelino Kubitschek 

R. João Chede 

R. Des. Cid Campello 
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 A segunda maior incidência de colisões entre automóveis foi registrada 

na Rua João Bettega, via que drena o tráfego local que se dirige às indústrias do 

CIC e que busca o centro comercial do bairro Portão ou mesmo o centro da cidade. 

A distribuição no espaço das ocorrências de colisão entre automóveis indica 

certa concentração na região onde as ruas João Bettega, Cid Campello e Pedro 

Gusso se aproximam do eixo Contorno Sul/ Av. Juscelino Kubitschek, um segmento 

do bairro densamente habitado, com diversos estabelecimentos comerciais e de 

serviços e que ocupa pouco mais de 20% da área total do bairro.  

 As colisões entre automóveis registradas no ano de 2008 deixaram 116 

vítimas, número superior a quantidade de eventos uma vez que a maioria deles 

resulta em mais de duas vítimas. 

 

5.3. Acidentes no CIC: colisão entre automóveis e m otocicletas. 

 Uma das características do bairro CIC comentadas no item 4.6 é a 

predominância de responsáveis por domicílios nas faixas de renda mais baixas. A 

análise da Tabela 14 (Rendimento do responsável pelo domicílio, por sexo e faixa de 

renda, em Salário Mínimo) revela que 35 % deles percebiam valores inferiores a dois 

salários mínimos por mês e 41% situavam-se na faixa entre dois e  cinco salários 

mínimos, em 2000. 

 Esta característica certamente se reflete na busca de alternativas de 

locomoção compatíveis com o orçamento do morador do bairro e na opção pela 

motocicleta, o veículo motorizado mais barato, de menor custo de manutenção e que 

é oferecido no comércio em condições convidativas. 

 De acordo com o DETRAN PR (ver tabela 8. Veículos licenciados em 2005), 

foram licenciadas 7.944 motocicletas no CIC, o equivalente a 9,6% do total 

licenciado no município de Curitiba.  

 Nas ruas a motocicleta ocupa menos espaço, é mais ágil e rápida mas 

também mais suscetível a sofrer e provocar acidentes de trânsito, seja pela 

imprudência de alguns motociclistas ou devido a inabilidade e distração dos 

motoristas mas sempre pelo descumprimento das leis de trânsito.  
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Os acidentes com motocicletas normalmente produzem vítimas com lesões 

graves entre os motociclistas. No bairro CIC, somente no ano de 2008, o Corpo de 

Bombeiros assistiu a 320 acidentes envolvendo motocicletas e outros tipos de 

veículos, com 322 vítimas.  

Neste mesmo ano, a corporação registrou que as colisões entre motocicletas 

e automóveis, em 2008, ocorreram em maior quantidade entre 17:00 e 19:00 horas ( 

67 colisões) e entre 19:00 e 24:00 horas (85 colisões). A distribuição destes 

acidentes entre 7:00 horas e 17:00 horas é mais uniforme que os outros tipos de 

acidentes analisados na tabela 23, confirmando a fragilidade deste meio de 

transporte e das condições adversas do trânsito do bairro especialmente para os 

motociclistas.  

 A tabela 26 anota a quantidade de colisões entre automóveis e motocicletas e 

as ruas em que tais acidentes mais aconteceram. 

 

TABELA 26  COLISÕES ENTRE AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS POR LOGRADOURO POR  
                     ANO, NO CIC, DE 2005 A 2008 

Em 4 anos  
Logradouro 

 
2008 

 
2007 

 
2006 

 
2005 Abs. % 

Av. Juscelino Kubitschek 59 40 44 40 183 18,2 
R. João Bettega 19 28 19 16 82 8,1 
R. Des. Cid Campello 19 14 21 15 69 6,9 
R. Raul Pompéia 23 14 17 14 68 6,8 
R. Pedro Gusso 19 13 11 11 54 5,4 
R. Prof. Algacyr Munhoz Maeder 13 15 9 14 51 5,1 
R. João Dembinski 8 13 18 4 43 4.3 
R. João Chede 12 5 12 4 33 3,3 
R. Paul Garfunkel 8 8 3 0 19 1,9 
R. Senador Acyoli Filho 6 6 2 1 15 1,5 
Outros logradouros 113 111 83 81 388 38,6 
 
Total 

 
299 

 
267 

 
239 

 
200 

 
1005 

 
100,0 

Fonte: Corpo de Bombeiros, 2009. Elaboração própria. 

  

Observa-se que a quantidade de colisões entre automóveis e motos vem 

aumentando no geral e de forma mais acentuada na Av. Juscelino Kubitschek, R. 

Raul Pompéia e R. Des. Cid Campello/João Chede.  Porém a figura 26, mostra uma 

distribuição espacial  menos concentrada, inclusive nas áreas predominantemente 

ocupadas por indústrias. 
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FIGURA 26   COLISÕES ENTRE MOTOS E AUTOMÓVEIS NO CIC, EM 2008. 
Fonte: Corpo de Bombeiros, 2009 
 

 

A Av. Juscelino Kubitschek é, novamente, a via que acumula a maior 

quantidade destes acidentes.nos últimos quatro anos, sendo que em 2008  parte 

significativa deles concentraram-se nos cruzamentos com as ruas Raul Pompéia e 

Sen. Acyolli Filho, locais em que existe a transposição da Rodovia contorno Sul 

R. João Dembinski 

R. Raul Pompéia 

R. João Bettega 

R. Prof. Algacyr M. Maeder 

R. Pedro Gusso 

R. Des. Cid Campello 

R. José R. Pinheiro 

R. João Chede 

Contorno Sul 
Av. Juscelino Kubitschek 
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dando acesso ao conjunto habitacional Caiuá e às vilas do Sabará,  assim como na 

confluência com a Rua João Bettega. 

A figura evidencia também a quantidade de eventos nas imediações dos 

cruzamentos da rua Des. Cid Campello e sua continuação Rua João Chede com as 

rua João Bettega, Pedro Gusso e José Rodrigues Pinheiro. Chama a atenção a 

localização de eventos ao longo da rua Algacyr Munhoz Maeder, via que liga as ruas 

João Bettega e Pedro Gusso à Av. Juscelino Kubitschek, abreviando o acesso às 

vilas do Sabará, do lado esquerdo do Contorno Sul. 

 

5.4. Acidentes no CIC: atropelamentos. 

Entre os riscos de acidentes de trânsito que rondam o cotidiano da população, 

o risco de atropelamento é o mais generalizado e abrangente nas cidades 

brasileiras, já que quase toda atividade inerente a vida urbana requer, no mínimo, 

pequenos deslocamentos a pé. A tabela 27 registra as ocorrências no bairro CIC. 

O choque de um veículo com o corpo da pessoa invariavelmente provoca 

lesões cuja gravidade pode levar a vítima ao hospital, a longos períodos de 

recuperação, deformidades, incapacidades temporárias ou permanentes e até á 

morte. 

 

TABELA 27   ATROPELAMENTOS POR LOGRADOURO POR ANO, NO CIC. 
Em 4 anos  

Logradouro 
 

2008 
 

2007 
 

2006 
 

2005 Abs. % 
Av. Juscelino Kubitschek 22 17 18 20 77 11,8 
R. Des. Cid Campello 15 18 12 27 72 11,1 
R. João Bettega 11 12 6 9 38 5,8 
R. Pedro Gusso 10 13 1 8 32 4,9 
R. João Dembinski 7 6 5 5 23 3,5 
R. Prof. Algacyr Munhoz Maeder 10 4 5 3 22 3,4 
Rodovia Contorno Sul 10 2 5 3 20 3,1 
R. Raul Pompéia 6 4 1 7 18 2,8 
Rodovia BR 376 9 1 0 0 10 1,5 
R. Arthur Martins Franco 4 0 3 3 10 1,5 
Outros logradouros 97 89 64 78 328 50,5 
 
Total 

 
201 

 
166 

 
120 

 
163 

 
650 

 
100,0 

Fonte: Corpo de Bombeiros, 2009. Elaboração própria. 

 

Pelas circunstâncias em que os atropelamentos acontecem, há grande 

probabilidade da vítima de atropelamento ser moradora das imediações do local do 
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acidente, de ser usuária de algum estabelecimento público ou comercial da rua ou 

funcionário de uma empresa localizada no bairro. Nestes casos, o risco torna-se 

mais acentuado quando as vias principais e de maior fluxo de veículos cortam áreas 

densamente habitadas ou locais geradores de fluxo de pedestres intensos.  

 

 
FIGURA 27   ATROPELAMENTOS NO BAIRRO CIC, EM 2008  
Fonte: Corpo de Bombeiros, 2009 

 

 

R. João Dembinski 

R. João Bettega 

R. Prof. Algacyr M. Maeder 

R. Pedro Gusso 

R. João Chede 

Contorno Sul 
Av. Juscelino Kubitschek 

R. Des. Cid Campello 
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Dos 650 atropelamentos que ocorreram no bairro CIC entre 2005 e 2008 

quase a metade aconteceram em apenas dez das suas ruas. A distribuição dos 

atropelamentos no CIC é mais claramente evidenciada na figura 27.  

A via que apresentou maior número de acidentes, a Av. Juscelino Kubitsckek 

concentrou 11,8 % dos atropelamentos, quase o dobro do percentual verificado nas 

Ruas João Bettega ou  Pedro Gusso. 

Observa-se que a Rua Des. Cid Campello apresentou 11,1% dos eventos, 

localizados principalmente no trecho que atravessa as vilas que se formaram a partir 

das ocupações irregulares, entre a rua Algacyr Munhoz Maeder e a ponte do Rio 

Barigui e que mede pouco mais que 1300 metros, sendo que a densidade 

demográfica do entorno chegava a 300 hab/ha, em  2000 (ver figura 20  Densidade 

demográfica por setor censitário). Estes atropelamentos ocorreram entre 6:00 e 

12:00 horas (seis), entre 17:00 e 19:00 horas (quatro) e entre 19:00 e 24:00 horas 

(quatro). 

Os atropelamentos são também o tipo de acidente que mais ocorreu nas 

comunidades a oeste do contorno sul, certamente devido ao crescimento do 

movimento local já que as características da área não atraem o tráfego de 

passagem. 

No bairro CIC, conforme se depreende da figura 27, há uma acentuada 

concentração de eventos em uma área correspondente a cerca de 20 % do total do 

bairro, densamente habitada, com várias indústrias e estabelecimentos comerciais e 

de serviço, cortada pelas principais vias de acesso às empresas localizadas na parte 

sul, a Rodovia, Contorno Sul, a Av. Juscelino Kubitschek, as ruas Des. Cid Campelo, 

João Bettega e Pedro Gusso.  Nesta área também se localiza o Terminal do CIC, 

por onde circulam diariamente cerca de 60 mil passageiros, segundo informação da 

empresa gestora URBS.220  

Os 201 atropelamentos que ocorreram nas ruas do bairro CIC resultaram em 

216 vítimas atendidas pelo Corpo de Bombeiros. São 216 pessoas que precisaram 

movimentar-se a pé nas ruas do seu bairro para ir ao trabalho, á escola, às compras 

ou para simplesmente exercer seu direito de ir e vir e de desfrutar da sua cidade.  

                                                 
220 Segundo informação repassada por e mail pelo Sr. Sergio Luis de Oliveira, da Unidade de Controle 
e Estatística da URBS, em 2008 o movimento diário do Terminal era igual a 58.961 passageiros. 
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5.5. Acidentes no CIC : o risco 

A ocorrência de acidentes de trânsito traduzida em quantidade, localização, 

veículos envolvidos, vítimas, etc., constitui um elemento fundamental na 

“...percepção de um perigo possível e razoavelmente previsível ...”221 pelo morador 

do bairro CIC, enquanto indivíduo ou grupo social exposto a ele.  

Além de quantificar os acidentes de trânsito enquanto sub-produto indesejado 

do desenvolvimento urbano, os números e a distribuição espacial eventos ocorridos 

no bairro  apontam indícios da co-responsabilidade do urbanismo e da gestão 

urbana  na potencialização deste tipo de risco. 

Segundo recomenda Veyret, autora mencionada no capítulo 3 – Risco e 

Vulnerabilidade que considera o risco uma construção social, a reflexão sobre o 

risco de acidentes no bairro CIC precisa considerar o contexto histórico que o 

produziu, suas relações com o espaço geográfico, os modos de ocupação do 

território e as relações sociais características daquele segmento da cidade.  

  Assim, a distribuição espacial de eventos de atropelamento em um 

determinado bairro reflete peculiaridades da sua localização em relação ao Centro, 

dos usos predominantes, da localização de equipamentos e serviços públicos, do 

papel das vias no sistema de circulação da cidade, da densidade demográfica e 

outras características localizadas na esfera de intervenção do poder público 

municipal e de seus órgãos de planejamento, gestão e fiscalização. 

A concentração de acidentes em certas vias do bairro é uma evidência disso. 

Tomando como exemplo a ocorrência de atropelamentos entre 2005 e 2008, 

verifica-se que, em termos percentuais, a concentração de atropelamentos em uma 

única via no bairro CIC é bastante inferior à verificada no Boqueirão e no Água 

Verde. 

A Av. Juscelino Kubitschek (11,8 %) e a Rua Des. Cid Campello (11,1%) 

concentraram as maiores quantidades de ocorrências e, como se comentou no item 

anterior, a metade dos atropelamentos ocorreram em apenas dez ruas do bairro 

CIC.   

                                                 
221 VEYRET, I. Op. Cit, p.24. 
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No Boqueirão, bairro situado na região sul da cidade, 22% dos 

atropelamentos foram registrados na Av. Marechal Floriano e a soma dos eventos 

verificados nas duas principais vias de acesso do bairro ao Centro – Av. Marechal 

Floriano e R. Anne Frank - atingiu o percentual de 31%, no período considerado.  

Mais próximo do centro, com a maior densidade demográfica do município, o 

bairro Água Verde teve 24,4 % dos atropelamentos registrados na Av. República 

Argentina, uma antiga e importante ligação do Centro com os bairros da região 

oeste.222 

Emprestando o conceito utilizado em estudos epidemiológicos, a magnitude 

do risco de envolvimento em um tipo de acidente de trânsito, ou seja “... a extensão 

do contingente de pessoas acometidas por sua ocorrência”223, pode ser verificada 

através do cálculo de uma taxa de incidência que leve em conta o número de 

residentes de uma área (cidade, bairro, setor, etc.) onde ocorreu certo número de 

acidentes em um ano para definir o número de ocorrências por 10.000 habitantes no 

período de um ano.  

 

TABELA 28  TAXA DE INCIDÊNCIA DE ATROPELAMENTOS, COLISÕES ENTRE AUTOMÓVEIS E 
ENTRE AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, DE 2005 A 2008. 

 
Atropelamentos 

Colisão entre 
automóveis 

Colisão 
automóveis/motos 

 
Bairro 

 
População 

Abs. T. I Abs. T.I Abs. T.I 
CIC 172.573 650 37,66 381 22,07 1.005 58,23 
Sítio Cercado 114.920 469 40,81 309 26,89 650 56,61 
Cajuru 98.414 319 32,41 133 13,51 461 46,84 
Boqueirão 73.531 405 55,07 421 57,25 933 126,88 
Uberaba 70.800 196 27,68 193 27,26 418 59,04 
Xaxim 60.633 267 44,05 205 33,81 492 81,14 
Alto Boqueirão 57.027 139 24,37 83 14,55 187 32,79 
Pinheirinho 54.734 325 59,38 217 39,46 438 80,02 
Água Verde 53.228 225 42,27 235 44,15 460 86,42 
Tatuquara 47.439 250 52,70 116 24,45 243 51,22 
 
Curitiba 

 
1.775.840 

 
8.302 

 
46,75 

 
6.616 

 
37,25 

 
14.874 

 
83,75 

T.I = Taxa de incidência ( número de ocorrências por 10 mil habitantes entre 2005 e 2008) 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 

                                                 
222 Sistema de Registro e Estatística de Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Disponível em 
www.bombeiroscascavel.com.br/registroccb. Acesso em 22/05/2009 
223 GONÇALVES, A. Op. Cit. p.253. 
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Desta forma torna-se possível estabelecer uma comparação entre bairros e 

entre setores dentro de um mesmo bairro, abstraindo os demais fatores que 

concorrem para a ocorrência de acidentes. Como exemplifica a tabela 28, esta 

relação simplista indica claramente que cada bairro possui particularidades que 

explicariam a distribuição desigual dos acidentes. 

Admitindo-se a taxa de incidência apenas como medida da magnitude do 

risco de acidente, é possível afirmar que os riscos são maiores nos bairros 

Boqueirão, Água Verde e Pinheirinho, embora o CIC tenha apresentado o maior 

número de ocorrências de atropelamentos, colisões entre automóveis e entre 

automóveis e motos, no período considerado.  

Entre as causas ou os fatores que determinam a distribuição desigual da 

magnitude do risco entre os bairros da cidade, estão aqueles que influem na 

geração e na intensidade do fluxo de veículos como a sua localização no contexto 

da cidade e em relação ao sistema viário e as características do uso e ocupação do 

solo de cada bairro.  

Estes fatores são muito sensíveis ás intervenções do planejamento e do 

gerenciamento do sistema viário, do uso e ocupação do solo, da localização de 

empreendimentos habitacionais e de equipamentos públicos, intervenções que são 

de responsabilidade do poder público. Assim é lícito considerar que a ação mais ou 

menos enfática, eficaz ou acertada da administração pública e do planejamento 

urbano em um bairro terá conseqüências sobre a magnitude do risco de acidentes 

de trânsito. 
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6    PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA GERANDO RISCO 

 

Planejamento urbano e gestão urbana são termos utilizados para denominar  

ferramentas de previsão, controle, ordenamento e promoção do desenvolvimento 

das cidades e, diante da diversidade de conceitos e definições difundidas na 

literatura e nos meios profissionais, convém informar o posicionamento adotado no 

presente trabalho.   

O planejamento urbano de que trata o trabalho é a atividade que, como 

Ferrari registra em seu Dicionário do Urbanismo, se propõe a oferecer soluções 

racionais para a “... problemática que afeta determinada sociedade (ser), situada em 

delimitado espaço (forma) e dada época (tempo); atua basicamente por uma 

previsão ordenada das mudanças desejadas por ela, em que se consideram os 

aspectos físico-territoriais, sociais, econômicos e administrativos da realidade,...”224.  

Esta prática urbanística se apóia teoricamente nos princípios do Urbanismo 

Funcionalista, especialmente na sua pretensão de criar ou recriar os espaço da 

cidade a partir do ordenamento territorial. 

 Por sua vez, como gestão urbana entende-se a atividade 

governamental que, entre outras coisas, se incumbe de mediar as relações entre a 

produção, consumo e troca - nos termos propostos por Castells mencionado no 

capítulo 3, item 3.8 – através de intervenções sobre os elementos materiais que dão 

suporte físico àqueles elementos do sistema urbano. 

 A gestão urbana, tal como entende Souza, “ ... é a efetivação , ao menos em 

parte,  das condições que o planejamento feito no passado ajudou a construir. Longe 

de serem concorrentes ou intercambiáveis, planejamento e gestão são distintos e 

complementares”225. Ela é, pois, a atividade que realiza as intervenções da 

administração municipal no espaço urbano, gerencia os recursos disponíveis para 

isso, controla e fiscaliza o cumprimento do pacto social que objetiva o bem comum.  

 

                                                 
224 FERRARI, C . Op.Cit, p. 277. 
225 SOUZA, M. L. Mudar a cidade. Uma introdução crítica ao planejame nto e à gestão urbanos . 
Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 2002. p.46.  
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A história  recente da cidade de Curitiba registra uma experiência de atuação 

articulada do planejamento urbano e da gestão urbana, na qual sucessivas  

administrações municipais vem balizando suas atuações nas diretrizes básicas do 

Plano Preliminar de Urbanismo, propostas há mais de 40 anos para consolidar e 

induzir aquilo que Rodrigues identifica como sendo um projeto total de cidade, 

homogêneo e totalitário, calcado em zoneamentos e padrões concebidos para 

alterar a sua forma226   

Tal como se deu no processo de criação e implantação da Cidade Industrial 

de Curitiba e de sua transformação no bairro CIC, o planejamento urbano e a gestão 

urbana têm a capacidade e responsabilidade de orientar os rumos do 

desenvolvimento urbano na direção ditada pelo embate das forças políticas em um 

determinado momento. 

Nesse processo, as propostas e normas legais que procuram ordenar a 

distribuição espacial das atividades e o conseqüente fluxo de veículos no espaço 

urbano podem eventualmente servir também para introduzir ou consolidar situações 

de risco, inclusive de acidentes de trânsito, quando tal possibilidade (do risco) não é 

suficientemente considerada. No caso do Bairro CIC, as intenções, os objetivos e as 

prioridades do projeto inicial não contemplavam as pessoas que vieram morar ali a 

partir da metade da década de 1980 e a presença dessa população modificou a 

expectativa de risco da qual o elevado número de acidentes de trânsito é um 

eloqüente indicador.  

O risco de acidente de trânsito está presente no cotidiano de todos os 

moradores do bairro CIC que, para participar da dinâmica da vida urbana, tem 

necessidade de deslocar-se, de utilizar um meio de transporte, de atravessar uma 

rua, etc.  

A necessidade de deslocamentos, como salienta o item 3.6 do capítulo 3, está 

diretamente vinculada à distribuição espacial das atividades, especialmente 

daquelas que são de uso cotidiano da população, que demandam mão de obra 

intensiva ou que são fontes geradoras de tráfego de pedestres e veículos.  

                                                 
226 RODRIGUES, R.B. Projeto Urbano e Forma Urbana: Conteúdos Dialéticos .  In XII Encontro da 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional. 2007. 
Belém, PA. 
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Embora estas necessidades sejam universais, elas são diferentes em 

intensidade, freqüência, opções e possibilidades de atendimento para cada um ou 

para cada grupo de usuários da cidade ou do bairro, diferenças que são subjacentes 

aos fatores que determinaram a distribuição desigual das ocorrências de acidentes 

entre os dez bairros de maior população de Curitiba  de 2005 a 2008 (ver Tabela 9 - 

Atropelamentos, Colisões Auto x Auto e Auto x Moto entre 2005 e 2008).  

Os dados estatísticos e as análises desenvolvidas à luz dos conceitos e da 

experiência que tem como fundo as cidades e a sociedade de risco, autorizam a 

conclusão de que, no caso específico do bairro CIC, a condição atual de uso e 

ocupação do solo e seu sistema viário causam, oportunizam e constituem fatores de 

agravamento dos riscos de acidente de trânsito. Esta constatação se estende até a 

esfera das decisões do poder público - no âmbito das políticas de uso e ocupação 

do solo e mobilidade – que podem vir a incrementar a vulnerabilidade da população 

local a estes riscos, quando retardam a implementação de medidas corretivas ou 

mitigadoras de sua responsabilidade. 

Organizando dados compilados e discutidos nos capítulos anteriores na forma 

de ranking é possível comparar indicadores de tamanho, renda, do uso residencial e 

industrial, veículos licenciados e acidentes e identificar diferenças entre dez bairros 

da cidade de Curitiba (tabela 29). 

TABELA 29  RANKING DE INDICADORES DOS 10 BAIRROS MAIS POPULOSOS DE CURITIBA 
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População  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Área 1 7 5 2 3 9 4 8 10 6 
Densidade demográfica 10 2 3 7 6 4 8 5 1 9 
Indústrias 1 4 2 5 7 3 9 8 6 10 
Domicílios particulares permanentes  1 2 3 5 4 7 8 10 6 9 
Domicílios em aglomerados subnormais * 2 3 1 9 5 7 6 8 10 4 
Responsáveis com renda de 1 a 3 SM** 3 2 5 9 6 8 7 4 10 1 
Responsáveis com renda > 10 SM ** 8 9 5 2 4 3 6 7 1 10 
Automóveis licenciados em 2005 1 5 3 4 6 7 9 8 2 10 
Motocicletas licenciados em 2005  1 4 2 3 6 5 9 7 8 10 
Habitantes por veículos em 2005*** 8 9 7 2 4 3 6 5 1 10 
Acidentes de 2005 a 2008 **** 1 3 6 2 7 5 10 4 9 8 
Acidentes / 10 mil habitantes em 2007**** 7 6 9 1 8 4 10 2 3 5 
 
*   Percentual em relação ao município de Curitiba. 
**  Percentual em relação ao total do bairro 
 

*** Em ordem decrescente. 
*****Atropelamentos, colisões auto/auto e 
auto/moto. 
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Entre os dez bairros de maior população de Curitiba, observa-se certa 

correspondência entre os indicadores de habitação, indústrias e renda entre 1 a 3 

SM com o número absoluto de motocicletas e acidentes, visto que as primeiras 

posições são ocupadas pelos mesmos bairros.  

Quando os números absolutos são cotejados com a população a situação se 

altera, entre outras razões, pelo fato do número de habitantes por veículo estar 

diretamente vinculado à capacidade aquisitiva da população. Este ranking é liderado 

pelos bairros Água Verde e Boqueirão, respectivamente, os dois bairros com maior 

percentual de moradores com renda superior a 10 SM.  

O índice acidentes por 10 mil habitantes, um indicador da magnitude do risco 

de acidentes, é maior no Boqueirão, Pinheirinho e Água Verde. A aparente ausência 

de correlação com os demais rankings pode ser atribuída à complexidade dos dois 

componentes da relação, uma vez que o número de acidentes é determinado pela 

interação de múltiplos fatores que incluem a intensidade do fluxo de veículos que 

circulam no local, sistema viário, localização, etc, fatores que assim como a 

concentração de população em um determinado bairro, são fortemente influenciados 

pelo valor da terra e dos alugueres e pelas políticas de uso e ocupação do solo e de 

habitação do município.  

Considerando que a vulnerabilidade ao risco de acidente de trânsito é 

também caracterizada pela capacidade do indivíduo ou grupo social prevenir, 

enfrentar, resistir ou se recuperar dos impactos do acidente, ela depende da 

disponibilidade de recursos suficientes para financiar a aquisição de um veículo mais 

seguro, a opção por um imóvel residencial próximo de seu local de trabalho, da 

escola dos filhos ou em uma zona que propicie mais oportunidade de satisfação de 

necessidades na distância da marcha.  Para a recomposição do acidente, a baixa 

renda pode limitar o acesso da vítima a tratamentos não disponibilizados pelo 

Sistema Único de Saúde SUS, retardando ou até mesmo comprometendo a sua 

recuperação.  

No bairro CIC, local onde 52,6% dos responsáveis por domicílios 

permanentes ganhavam menos de três salários mínimos em 2000, as situações de 

maior risco que se evidenciam  e as demais análises do presente trabalho conduzem 
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a conclusão que neste bairro a vulnerabilidade ao risco é dependente da disposição 

e capacidade de intervenção do poder público tanto ou mais do que de iniciativas 

individuais ou das organizações comunitárias. 

Isso porque a reflexão em torno da localização das ocorrências ressalta a 

interferência das variáveis mais susceptíveis às intervenções do poder público 

municipal, inclusive ou principalmente daquelas que envolvem soluções técnicas na 

esfera de atuação do desenho urbano e do urbanismo.  

Tendo em vista que a concepção das soluções técnicas expressas nos planos 

e projetos e a viabilização da implantação sujeitam-se a orientação política 

dominante, de maneiras mais ou menos sutis, a possibilidade e a oportunidade de 

mitigar as situações de risco no bairro CIC estão sujeitas a ela.  

O fato de ser um bairro - o único - criado para viabilizar objetivos estratégicos 

do planejamento e da gestão urbana da cidade torna mais evidente a parcela de 

responsabilidade de ambos na construção do quadro de risco de acidentes de 

trânsito examinado no capítulo anterior.  

No início da década de 70, nas circunstâncias já apresentadas, a gestão 

urbana em Curitiba se encontrava empenhada na implantação das diretrizes de seu 

Plano Diretor e buscava maneiras de incrementar o desenvolvimento industrial da 

cidade. Seguindo a orientação geral do plano, projetou-se uma zona de uso 

predominantemente industrial destinada a relocação das indústrias dispersas na 

malha urbana e a implantação das indústrias de grande porte e alta tecnologia que o 

Governo do Paraná pretendia trazer para o Estado.  

A Cidade Industrial de Curitiba surgiu, então como uma deliberação 

amadurecida do planejamento com o claro objetivo de privilegiar a indústria, em um 

momento de transição da economia paranaense devida principalmente à 

transformações no setor agrícola que provocavam intenso movimento de migração 

para a Capital.   

No processo de criação da CIC as decisões do planejamento urbano 

escolheram o setor oeste da cidade para localizá-la e delimitaram uma área de 

terras entre duas importantes rodovias federais e sobre a bacia de um rio não 

utilizado para abastecimento de água. Na concepção do plano de uso e ocupação 

do solo, decidiu-se localizar as indústrias poluitivas na porção sudoeste, cuja 
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posição em relação aos ventos dominantes não traria incômodos à população de 

Curitiba e, com base na expectativa da geração de empregos, reservou-se o 

percentual de 19% da área total para usos habitacionais situando-os próximos das 

áreas destinadas às indústrias não poluitivas.  

O projeto urbano dimensionou a rodovia Contorno Sul e suas marginais para 

facilitar o acesso aos mercados externos ao município e traçou as conectoras de 

forma a agilizar a integração do eixo rodoviário com as vias do sistema estrutural sul, 

recurso que viabilizava a arregimentação de mão de obra qualificada residente em   

toda a cidade.  

No mesmo momento em que a gestão urbana, que se mostrava ágil e 

eficiente nas providências necessárias para responder a demanda por espaço para 

a produção industrial, subestimou as demandas por habitação de interesse social 

que o fluxo migratório trouxe para Curitiba, como conseqüência do mesmo processo 

de modernização da economia que estimulava a industrialização no Paraná e no 

país, pelo menos até ser alertada pelo movimento popular por moradia, já nos anos 

80 e 90. 

Como revela a tabela 2 – Unidades habitacionais produzidas pela COHAB CT 

no CIC- 1976/2005 do item 4.5, entre 1976 e 1980, período que coincide com o 

início da implantação da Cidade Industrial, o poder público executou 819 unidades, 

sendo 736 apartamentos no bairro, em apenas dois empreendimentos localizados 

junto à Vila Nossa Senhora da Luz. Estes imóveis eram negociados prioritariamente 

para as pessoas que estivessem inscritas em uma lista de espera e que 

demonstrassem que poderiam pagar a prestação, segundo declarações do  então 

presidente da COHAB CT Hélio Rodriguez227, comentando a política de atuação do 

órgão.  

A preocupação de reaver o investimento, embora necessária, transformada 

no principal critério de seleção comprometia o cumprimento do papel social da 

companhia e teria induzido o grupo excluído a buscar soluções alternativas. 

 As invasões de terras ociosas no bairro CIC, a partir dos anos 80, 

introduziram um contingente populacional inesperado que, em 1990, habitavam 

4.238 domicílios. No entanto, no mesmo período a COHAB CT entregou 9.206 

                                                 
227 BOLETIM CASA ROMÀRIO MARTINS, Op Cit. p. 41 
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unidades imobiliárias, sendo 5.026 apartamentos, 1.004 casas e 3.146 lotes 

urbanizados, no mesmo bairro CIC para mutuários que comprovaram renda e 

capacidade de pagamento (ver tabela  2). 

De 1976 até 2005, a COHAB CT comercializou 8.426 apartamentos, 3.116 

casas e 12.279 lotes, perfazendo um total de 23.821 unidades, conforme se noticiou 

no item 4.5.  

Através da atuação da executora da sua política habitacional, a gestão 

municipal foi responsável pela localização de 85,5 mil pessoas – o produto de 

23.821 domicílios pela média de 3, 59 hab/dom registrada no CIC – na zona que 

havia destinado ao uso predominantemente industrial. 

As estimativas do IPPUC indicam que em 2007 ainda existiam 31.567 

pessoas habitando domicílios localizados em aglomerações irregulares (ver tabela 5 

), informação que leva a conclusão de que as invasões não foram as principais 

protagonistas da conversão do distrito industrial em bairro.  

Por sua vez, a deliberação de investir majoritariamente em empreendimentos 

de lotes urbanizados, estratégia que otimiza os recursos e permite atender um maior 

número de pessoas, contribuiu para o adensamento horizontal de determinadas 

áreas do bairro, especialmente a oeste da rodovia Contorno Sul.228  

Na prática, operou-se na Cidade Industrial a transformação do distrito 

industrial em uma grande zona de uso misto na qual a coexistência entre moradia e 

produção implicava em situações de desconforto e riscos, principalmente para a 

população residente. As invasões e posteriormente a COHAB - CT trouxeram para a 

Cidade Industrial um volume de tráfego com características locais, um movimento de 

pedestres e novos tipos de necessidades de deslocamento inimagináveis na 

concepção de um distrito industrial que, se não podiam ser antecipados pelo 

projetista, sempre estiveram a vista dos responsáveis pelo monitoramento da 

circulação e do uso e ocupação do solo.   

 

                                                 
228 Nestes empreendimentos o mutuário recebe um pequeno lote e constrói a casa por sua conta, 
geralmente sem assistência técnica, utilizando materiais de baixa qualidade e produzindo moradias 
de baixa qualidade funcional e ambiental. O resultado do esforço individual costuma gerar a 
excessiva impermeabilização do solo, elevadas taxas de ocupação e o múltiplo aproveitamento do 
terreno.  
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6.1 O uso e ocupação do solo gerando risco. 

 

A formação do bairro CIC, como já foi dito, tem origem em um projeto ousado 

de desenvolvimento econômico que pretendia dotar Curitiba de uma área capaz de 

receber indústrias de porte, de alta tecnologia, movidas à capital internacional, para 

cuja implantação não se poupou recursos públicos.229. A base física foi por isso 

definida em função do interesse da empresa industrial, no sentido de conferir à 

Cidade Industrial de Curitiba a estrutura viária e a infraestrutura que a tornasse 

atraente aos investidores, especialmente às multinacionais que nos anos 70 

começavam a se espalhar pelos países em desenvolvimento.  

No entanto, a dinâmica do desenvolvimento da cidade desviou parcialmente o 

processo de ocupação das diretrizes originais e induziu a administração pública a 

realizar adaptações na legislação urbanística em relação ao uso e ocupação do solo 

mas não inspirou alterações significativas no sistema viário desenhado para servir à 

funcionalidade de um distrito industrial. A figura 28 compara as propostas de 

organização territorial em 1975 e em 2000.  

FIGURA 28  ZONEAMENTO DO BAIRRO CIC EM 1975 E 2000. 

 

 
 
 

 
Zoneamento em 1975 Zoneamento em 2000. 

Fonte: IPPUC, 1975/2009. Elaboração própria, 2009. 

                                                 
229 Ver item  4.3 do capítulo 4. 
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As modificações na extensão e localização das áreas residenciais no 

zoneamento originalmente proposto pela legislação em vigor, aprovada em 2000,  

promovem a consolidação do uso industrial na parte sul e em áreas já ocupadas por 

indústrias ao longo da rodovia e da Conectora 2. 

Na proposta original o zoneamento previa zonas destinadas ao uso industrial, 

classificando-os segundo o grau de poluição, zonas de apoio ás indústrias e áreas 

habitacionais de baixa e alta densidade. A predominância desejada levou a 

destinação de aproximadamente 57% da área da Cidade Industrial ao uso industrial, 

3% para serviços de apoio à indústria, 12% à preservação de áreas verdes e fundos 

de vale e 19% para áreas habitacionais enquanto o arruamento ocuparia o restante 

da área total.230 

As áreas habitacionais de baixa densidade propostas tangenciariam as zonas 

industriais, funcionando como limite da extensão da malha urbana da cidade na 

direção oeste. Evocando as lições do urbanismo funcionalista, elas estariam 

protegidas do tráfego de acesso às indústrias pelo sistema de vias conectoras que, 

por sua vez, além de realizar a integração com o sistema estrutural sul, abrigaria 

setores de habitação de alta densidade.  

Em função da existência da Vila Nossa Senhora da Luz, conjunto habitacional 

implantado nos anos 60, outra área habitacional foi prevista junto a conectora 1, 

envolvida por áreas destinadas a indústrias não poluitivas, madeireiras e pelo 

terminal de carga.  

Se devidamente implantada, a proposta manteria as habitações relativamente 

resguardadas do movimento de veículos gerado pelas atividades produtivas e do 

conseqüente risco de acidentes.   

O resultado dos trabalhos de revisão da legislação de zoneamento em 

2000231 sugere que a municipalidade procurou acomodar algumas situações 

surgidas à margem das regras da lei nº. 5.234/75 – que estabelecia o zoneamento 

do município- no processo de desenvolvimento da cidade.  

                                                 
230 IPPUC, Curitiba uma experiência em planejamento urbano- Ci dade Industrial . Curitiba: 
IPPUC, 1975.  
231 CURITIBA. Lei n. 9800 de 03 de janeiro de 2000. Dispõe sobre o Zoneamento de uso e ocupação 
do solo no Município de Curitiba. Disponível em www.curitiba.pr.gov.br. 
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O projeto denominado Nova Curitiba e a consolidação das ocupações 

irregulares motivaram alteração do zoneamento no interior do Bairro CIC, 

comprometendo parcialmente os propósitos do plano original mas reconhecendo a 

modificação na distribuição efetiva dos principais usos.  

A tabela 30 exibe a modificação nos percentuais das áreas destinadas aos 

diversos tipos de uso. 

 

TABELA 30   VARIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE USOS NO ZONEAMENTO DE 1975 
E 2000. 
 
Usos 

 
1975 

 
2000 

SEHIS 15 % 
ZR2 9 % 

 
Habitação 

 
19 % 

Uso misto 4 % 

 
28% 

Indústrias 57% 41% 
Serviços á indústria 3 % 9 % 
Preservação 12 % 4 % 
Conectoras  3 % 
Nova Curitiba  5% 
Arruamento 9 % 10 % 
   

Fonte: IPPUC, 1975, 2009. Elaboração própria 

  

Na situação atual verifica-se a ampliação da área destinada a habitação em 

aproximadamente 390,6 ha, enquanto a área industrial diminuiu 694,4 ha. As figuras 

indicam que a área habitacional “invadiu” espaços anteriormente dedicados a 

indústria e a preservação de áreas verdes e fundos de vale, embora o crescimento 

das áreas de serviço e a criação da Nova Curitiba também tenham contribuído para 

redução da área industrial.    

As vilas resultantes de processos de ocupação de áreas ociosas reservadas 

para o uso industrial ou para a preservação ambiental foram determinantes na 

metamorfose da Cidade Industrial, uma vez que atraíram para o bairro as ações do 

setor de habitação do município, inicialmente em projetos de regularização fundiária 

e mais tarde com a implantação de diversos empreendimentos habitacionais oficiais, 

inclusive a oeste do Contorno Sul, sendo que a institucionalização de SEHIS – Setor 

Especial de Habitação de Interesse Social na lei de Zoneamento de 2000 veio 

consolidar a mistura de usos no bairro.  
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Por outro lado, a modificação do zoneamento em 2000 possibilitou os ajustes 

necessários para atender a novos interesses estratégicos da gestão urbana. Um 

exemplo disso encontra-se na ampliação da Zona Residencial 2 e a incorporação de 

parte do bairro ao projeto Nova Curitiba, mudanças que permitiram à administração 

municipal viabilizar a expansão do mercado imobiliário em uma região valorizada 

pela implantação da Conectora 5.  

Da mesma forma, a mudança permitiu a adequação da lei aos novos perfis 

industriais e de serviços que demandavam espaço na cidade, como as indústrias de 

alta tecnologia, estabelecimentos que não necessitam de grandes áreas de terreno e 

negócios que se beneficiam com as vantagens locacionais do bairro e que podem se 

instalar em zonas de uso misto. 

A despeito dos benefícios que trouxe para o desenvolvimento urbano do 

município como um todo, ao promover a necessária adequação do zoneamento, no 

bairro CIC, a gestão urbana não conseguiu manter as qualidades do projeto original 

da Cidade Industrial de Curitiba e, ao contrário, consolidou situações que contribuem 

para ampliar o risco de acidentes de trânsito no bairro CIC, como se verá a seguir 

analisando quatro situações presentes. 

Na apuração da magnitude dos riscos de acidentes considerou-se as áreas 

selecionadas segundo peculiaridades características da sua localização no contexto 

do bairro CIC e sua população - estimada a partir do mapa de distribuição da 

população por setores censitários exibido na figura 17 - Distribuição da população 

por setores censitários, corrigidas segundo a variação verificada nas estimativas do 

IPPUC para o bairro, entre 2000 e 2007. O número de ocorrências utilizado será o 

verificado em 2008, espacializado nas figuras 24, 25, 26 e 27.  

Situação 1 - Na área destacada na figura 29 existe uma concentração 

de vilas originárias de antigas invasões e de empreendimentos 

habitacionais em áreas contíguas à Vila Nossa Senhora da Luz , na 

região das confluências das ruas João Bettega, Pedro Gusso e José 

Pinheiro Rodrigues com a Rua  Des. Cid Campello. Neste setor  

residem aproximadamente 30.688 pessoas em uma área de 

aproximadamente 227 hectares. O movimento de veículos e pedestres 

gerados por estas pessoas, sobreposto ao tráfego de passagem em 

direção às indústrias e demais estabelecimentos situados na parte sul 
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do bairro, resultou em 14 atropelamentos, nove colisões entre 

automóveis e 34 colisões entre motocicletas e automóveis, no ano de 

2008.  Neste segmento do bairro a taxa de incidência de acidentes em 

2008 foram as seguintes: atropelamentos = 4,56/10.000 habitantes, 

colisões entre automóveis = 2,93/ 10.000 habitantes e colisões entre 

automóveis e motocicletas = 11,08/10.000 habitantes. 

 
FIGURA 29  REGIÃO EM QUE SE VERIFICA A  SITUAÇÃO 1 
Fonte: o autor 

 

R. João Chede 

R. José R. Pinheiro 

R. Manoel V. de Macedo 

R. Des. Cid 
 Campello 

Contorno Sul 
 Av. Juscelino Kubitschek  

Rua Pedro Gusso 

R. João Bettega 
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Situação 2 . O polígono de aproximadamente 74,4 ha formado pela Av. 

Juscelino Kubitschek, Rua Algacyr Munhos Maeder e o Rio Barigui 

circunscreve as vilas Barigui, Rose, Angra e Luana, todas elas 

resultados de invasões realizadas nas décadas de 80 e 90 e de 

processos de regularização fundiária ainda em curso, conjunto 

evidenciado na figura 30. 

. 

 
FIGURA 30   REGIÃO EM QUE SE VERIFICA A SITUAÇÃO 2 
Fonte: o autor 

 

Estima-se que, em 2008, 17.269 residiam neste compartimento do 

bairro cujo traçado faz convergir todo o fluxo de pedestres e veículos 

para a Rua Des. Cid Campello.  É nesta rua que também se 

Av. Juscelino Kubitschek 

R. Prof. Algacyr Munhoz Maeder 

R. Sem. Acyoli Filho 

R. Des. Cid Campello 
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concentram os estabelecimentos de comércio popular, localizam-se os 

pontos de parada de ônibus e onde ocorreram 13 atropelamentos e 

seis colisões entre automóveis e motos, em 2008. A taxa de incidência 

de atropelamentos naquele ano foi igual a 7,53/ 10.000 habitantes e de 

colisões entre carros e motocicletas foi igual a 3,47 /10.000 habitantes. 

 

Situação 3.   A decisão de implantar empreendimentos habitacionais de 

interesse social a oeste do Contorno Sul em continuidade às 

intervenções de urbanização de áreas de invasão, em destaque na 

figura 31, multiplicou o número de pessoas que precisam transpor 

diariamente a rodovia e a Av. Juscelino Kubitschek.  

 
 
FIGURA 31  REGIÃO EM QUE SE VERIFICA A SITUAÇÃO 3 
Fonte: o autor 
 

R. Raul Pompéia 

Av. Juscelino Kubitschek 

Rodovia Contorno Sul 

R. Sen. Acyoli Filho 
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Em 2008 estimava-se que a população residente desta área de cerca 

de 160 ha já se aproximava de 23.564 habitantes, para os quais a 

forma segura de cruzar o Contorno Sul seria utilizar as duas trincheiras 

localizadas na confluência com a Rua Raul Pompéia ao norte e Rua 

Senador Acyolli Filho ao sul, distantes 1.600 metros uma da outra. 

Estas condições podem ser associadas aos acidentes que ocorreram 

naquele trecho da rodovia e da Av. Juscelino Kubitschek no qual, 

conforme mostram as figuras 24, 25 e 26, aconteceram nove 

atropelamentos e 19 colisões entre motocicleta e automóveis no ano de 

2008.  

No total ocorreram 21 atropelamentos, 8 colisões entre automóveis e 

30 colisões entre automóveis e motocicletas na área considerada, o 

que resulta em taxas de incidência respectivamente iguais a 8,91/ 

10.000 habitantes, 3,39/ 10.000 habitantes e 12,73/10.000 habitantes 

 

Situação 4 . A parte sul do CIC – abaixo da Conectora 1 - apresenta a 

maior concentração de estabelecimentos industriais representadas na 

figura 32 como manchas verdes, alguns deles instalados desde o início 

da implantação da Cidade Industrial.  

 Ali a população residente também se concentra no conjunto 

denominado Vila Verde e em loteamentos populares implantados a 

partir de 2000, sendo que os funcionários das indústrias ali localizadas 

compõem uma população flutuante que, para dirigir-se ao trabalho, 

atravessa o bairro CIC utilizando as suas vias principais.  Uma amostra 

do contingente de empregados das empresas Roberto Bosch, New 

Holland e Kraft Foods revela que somente elas empregam cerca de 

12.000 funcionários, sendo que a primeira oferece estacionamento 

para 1.500 vagas.    
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FIGURA 32   REGIÃO ONDE SE VERIFICA A  SITUAÇÃO 4  
Fonte: o autor 
 

Como mostram as respectivas figuras mostradas no capítulo anterior, 

no ano de 2008 ocorreram seis capotamentos, oito atropelamentos, 

oito colisões entre automóveis e 27 colisões entre automóveis e 

motocicletas neste setor.  

 

Além do contingente de trabalhadores em movimento, as indústrias e as 

atividades de apoio à produção industrial também promovem o tráfego de veículos 

de carga sobre a malha viária do bairro, contribuindo para a ocorrência de 22 

colisões entre caminhões e automóveis e 36 colisões entre caminhões e 

motocicletas no ano de 2008232. Destes acidentes oito ocorreram na rodovia 

Contorno Sul, 12 na Rua João Bettega e oito na Av. Juscelino Kubitschek. 

A tabela 25 resume as taxas de incidência de acidentes nos locais 

mencionados em cada situação. 

                                                 
232 Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Sistema Digital de Dados Operacionais. Disponível em 
www.bombeirocascavel.com.br/registroccb. 

New Holand 

Bosch 

Kraft  

R. João Chede 

Conectora 1 
Contorno Sul 
Av. Juscelino Kubitschek 

Vila Verde 

R. Paul Garfunkel 
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TABELA 31   TAXA DE INCIDÊNCIA DE ATROPELAMENTOS, COLISÕES ENTRE AUTOMÓVEIS E 
AUTOMÓVEIS COM MOTOCICLETAS, EM 2008 NOS COMPARTIMENTOS SELECIONADOS 
  

Atropelamentos 
Colisão entre 

Automóveis 
Colisão  

Auto/motos 
Situação 1.  4,56 /10.000 hab 2,93 /10.000 hab 11,08 /10.000 hab 
Situação 2 7,53 /10.000 hab 0 3,39 /10.000 hab 
Situação 3 8,91 /10.000 hab 3,47 /10.000 hab 12,3 / 10.000 hab 
Bairro CIC 11,65 /10.000 hab 5,04 /10.000hab 17,33 / 10.000 hab 
    

Fonte: Elaboração própria 

 

Estas situações indicam que a distribuição espacial dos usos residencial e 

industrial e da população, em um bairro extenso e populoso como o CIC, influi na 

incidência de acidentes de trânsito devido aos fluxos de deslocamentos que a 

localização do bairro e sua interação com a cidade determinam.  

Admitindo-se as taxas calculadas como indicador de magnitude, é possível 

considerar que o risco de acidentes de trânsito é mais acentuado na região descrita 

na situação 3, ou seja, nas vilas, loteamentos e conjuntos situados a oeste do 

Contorno Sul e da Av. Juscelino Kubitschek, nas localidades conhecidas como 

Caiuá e Sabará, nas quais a integração com o restante do bairro e da cidade implica 

na transposição daquelas vias.  Conclui-se também que os residentes nas vilas que 

compõe a situação 2 estão mais expostas ao risco de atropelamento na via única de 

escoamento do fluxo de veículos e pedestres, a R, Des. Cid Campello e que as 

colisões entre automóveis e motos constituem as maiores ameaças à população dos 

três segmentos destacados e do bairro como um todo.   

As figuras que ilustram esta constatação salientam a importância do traçado 

das ruas e do sistema viário na configuração do risco de acidente.   

 

6.2  Sistema viário, ruas e o risco de acidentes 

  

A leitura do projeto inicial sugere que a concepção do sistema viário da 

Cidade Industrial tinha como objetivos principais favorecer a acessibilidade das 

empresas aos mercados consumidor e fornecedor de matérias primas e insumos 
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estadual e nacional e integrar-se ao sistema viário básico para facilitar o acesso ao 

mercado local e o suprimento de mão de obra. 

O primeiro objetivo levou à criação do eixo rodoviário no sentido norte/sul, 

unindo três importantes ligações rodoviárias: com o Norte do Estado (BR 277), com 

o estado de São Paulo e o Sul do país (BR 476) e com o Sudoeste do Paraná 

(Rodovia do Xisto) enquanto o segundo objetivo inspirou a concepção das 

conectoras, sistemas de vias que uniriam o novo eixo às vias estruturais sul do 

sistema viário básico de Curitiba.  

 O eixo seria composto pela hoje denominada Rodovia Contorno Sul e  vias 

marginais, de modo que o tráfego rodoviário de passagem ocuparia duas pistas 

elevadas em relação às marginais e estas receberiam o movimento relacionado às 

áreas industriais. Por sua vez, as 5 conectoras seriam compostas por um  binário –

sistema de duas vias paralelas de mão única com uma faixa de terrenos destinada a 

habitação de alta densidade entre elas-  localizadas a aproximadamente 1500 

metros uma da outra, de modo a distribuir alternativas de acesso a Cidade Industrial 

ao norte e ao longo da Estrutural Sul. 

 Assim como o correspondente plano de uso e ocupação do solo, no bairro 

CIC o sistema viário foi parcialmente implantado, perdendo com isso muito da  

eficiência esperada.  

Do eixo rodoviário foram implantadas integralmente as vias centrais – o 

Contorno Sul – e a via marginal direita denominada de Av. Juscelino Kubitschek  e 

executados quatro pontos de transposição por trincheiras sob a rodovia no trecho de 

14 quilômetros que atravessa o bairro. A primeira delas foi construída no cruzamento 

com a rua Eduardo Sprada, no acesso à montadora Volvo, distante cerca de dois 

quilômetros do trevo rodoviário da BR 277. Posteriormente foram executadas 

trincheiras nas proximidades da Rua João Bettega, viabilizando a ligação com a 

Estrada Velha de Araucária, no cruzamento da Rua Raul Pompéia dando acesso ao 

conjunto Caiuá e, por último na confluência com a Rua Senador Acyolli Filho, 

permitindo o acesso mais seguro às vilas do Sabará. 

As distâncias entre as transposições são, de norte para sul, iguais a 3,8 km, 

1,6 km e 2,0 km, sendo que não existem outras alternativas de travessia segura para 

pedestres. 
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FIGURA 33  SISTEMA VIÁRIO, NO CIC 
Fonte: IPPUC, 2009. 
 

 A ligação da Cidade Industrial de Curitiba com o restante da cidade pelas 

Conectoras ocorre como o projetado somente nas Conectoras 1 e 5, as únicas que 

foram devidamente implantadas. A conectora 1 é composta por duas vias que  unem 

a parte sul da CIC a Estrutural Sul, na altura do bairro Pinheirinho, enquanto a 

Rua José Rodrigues Pinheiro 

Rua Manoel V. de Macedo 

Rua Pedro Gusso 

Rua Prof. Algacyr M 
Maeder 

Rua João Bettega 

Rua Sen. Acyolli Filho 

Rua Raul Pompéia 

Rua João Dembinski 

Contorno Sul/ Av. Juscelino  Kubitschek 

Rua Eduardo Sprada 

Conectora 5 
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Conectora 5 une parte norte do bairro ao centro passando pelos bairros nobres da 

porção nordeste da cidade. 

 As demais Conectoras, 2, 3 e 4, ainda não passam de uma seqüencia de ruas 

emendadas, que não cumprem adequadamente a função de promover a integração 

do eixo Contorno Sul/ Av. Juscelino Kubitschek ao sistema viário do município, 

prevista no projeto inicial. 

Existem ainda atalhos muito utilizados no lugar da Conectora 2, as Ruas João 

Bettega e Pedro Gusso, que abreviam o trajeto da Estrutural Sul até o contorno e às 

Ruas Des. Cid Campelo e João Chede que dão acesso direto a alguns 

estabelecimentos de porte. É na área em que estas ruas se aproximam do eixo 

Contorno Sul/ Av. Juscelino Kubitschek que se concentra a maioria dos 

capotamentos, colisões entre automóveis, colisões entre automóveis e motos e 

atropelamentos, entre outros acidentes de trânsito registrados no bairro CIC pelo 

Corpo de Bombeiros, entre 2005 e 2008.   

Algumas vias importantes para a circulação do bairro, como a R. Des. Cid 

Campello e R. João Chede, não constam da hierarquização oficial e outras não 

cumprem a função especificada devido a interrupções e descontinuidades, como 

ocorre com a R. Senador Acyoli Filho e R. Algacyr Munhoz Maeder. 

 Dos problemas de implantação e funcionamento do sistema viário, alguns 

estão localizados em uma região em que se concentram muitos acidentes, indicando 

que existe relação dos mesmos com a intensidade do risco de acidente naquele 

local, especialmente na interação dos fluxos das vias Av..Juscelino Kubitschek, R. 

Des. Cid Campello, R. João Bettega e R, Pedro Gusso.   

A figura 33 mostra a concentração de acidentes em um quadrilátero 

equivalente a aproximadamente 20 % da área do bairro, no qual aquelas vias estão 

inscritas.   
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FIGURA 34   CONCENTRAÇÃO DE ACIDENTES NO BAIRRO CIC, EM 2008 

   
Atropelamentos Colisões auto/motos Colisões auto/auto 

Fonte : o autor 

 Observa-se que a concentração coincide com uma área densamente ocupada 

por habitações, indústrias e estabelecimentos de serviço, na qual se situam um 

terminal de transporte coletivo e as vias que constituem os principais trajetos de 

acesso as empresas localizadas na parte sul e na Cidade Industrial de Araucária, no 

município vizinho.   

 As vias que recebem o movimento predominante de circulação de veículos e 

de pedestres nesta área apresentam características que favorecem a ocorrência de 

acidentes: 

1. Rodovia Contorno Sul.  

Esta rodovia está implantada no centro de uma faixa de domínio de 100 a 120 

metros de largura, no trecho entre a BR 277 e a Rodovia do Xisto, possui 

duas pistas de rolamento de 10,00m cada uma, separadas por um canteiro 

central de largura variável. A falta de alternativas seguras para a travessia de 

pedestres e ciclistas, recorrente na maioria das rodovias que cruzam áreas 

urbanas, assim como os acessos de entrada e saída de e para as marginais 
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na contramão são os principais fatores de risco de acidentes para a 

população do entorno do Contorno Sul.   

 

  
FIGURA 35 TRAVESSIA DE PEDESTRES E SAÍDA DA RODOVIAL PARA  A AV. JUSCELINO 
KUBITSCHEK 
Fonte: Google Earth, 2009 

 

A travessia habitual de pedestres e ciclistas formam os carreiros visíveis na 

figura 34 e que se repetem em seis outros pontos dos 1.600 m que separam 

as trincheiras que dão acesso ao conjunto Caiuá e as vilas do Sabará e mais 

três locais até as pontes sobre o Rio Barigui.  

2. Av. Juscelino Kubitschek 

É uma rua de mão dupla paralela ao Contorno Sul, projetada para ser a 

marginal direita da rodovia. Possui pista de rolamento de 10,00m que inicia 

em média a 7,70 m do alinhamento predial, meio fio e calçadas no lado direito 

em poucos trechos descontínuos e nenhuma pavimentação na faixa que 

serve de acostamento no lado esquerdo, onde se situam pontos de ônibus.  



 202 

     

 
FIGURA 36   SITUAÇÕES CRÍTICAS NA AV. JUSCELINO KUBITSCHEK 
Fonte: Google Earth, 2009. 

No seu papel de via marginal, a avenida tem pontos de entrada e saída da 

rodovia, sendo que por ser uma via de mão dupla, os veículos que entram ou 

saem da rodovia são obrigados a trafegar alguns metros na contramão, 

situação que acentua o risco de colisões frontais. O fato de ser ocupada 

apenas do lado direito e de existir várias ruas chegando na avenida, é muito 

freqüente a necessidade de conversões à esquerda, situação que aumenta o 

risco de colisões. Nos cruzamentos com as ruas Eduardo Sprada, Raul 

Pompéia, Senador Acyolli Filho, controlados por semáforos, não existe 

programação de tempo exclusivo para conversões à esquerda.  

Av. Juscelino Kubitschek 

Contorno Sul 

R. João Bettega 

Av. JK 

Contorno Sul 

Av. JK 

R. Sen. Acyolli Filho 
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A ausência de calçadas ou as condições pouco favoráveis das existentes e a 

falta de faixa de pedestres nos locais onde estão implantados pontos de 

parada de ônibus no acostamento esquerdo, podem aumentar o risco de 

atropelamentos, especialmente nos trechos contíguos a áreas habitacionais.  

3. Rua João Bettega 

Esta rua, que é parte da antiga estrada paralela à ferrovia que se dirigia ao 

Sudoeste do Paraná e que ligava o bairro Portão ao município de Araucária, é 

uma das alternativas de acesso ao CIC mais utilizadas na atualidade.  

No segmento que atravessa o bairro CIC, a rua tem caixa de 30,00 m  até o 

cruzamento com a Rua Des. Cid Campello e dali até a Av. Juscelino 

Kubitschek a largura reduz para 20,00 m. As boas condições de tráfego do 

primeiro trecho de aproximadamente 3.000 m com apenas dois cruzamentos, 

favorecem o desenvolvimento de velocidades mais altas. Verifica-se que 

neste intervalo existem apenas oito locais sinalizados para travessia de 

pedestres, distantes em média 500 m. 

O trecho seguinte mostrado na figura 36, de pouco mais de 450 m, atravessa 

uma área densamente habitada e concentra também os acidentes de trânsito. 

Os pontos mais críticos são o cruzamento com a R. Des. Cid Campello e a 

intersecção com a av. Juscelino Kubitschek. 

O cruzamento com a Rua Des. Cid Campello permite ao condutor seguir em 

frente, virar à direita ou à esquerda, situação que gera confusões e hesitações 

ainda não eliminadas pelos semáforos ou pela sinalização causando 

insegurança aos pedestres e aumentando o risco de colisões entre veículos. 

Em 2008 houve quatro atropelamentos e nove colisões entre automóveis e 

motocicletas neste cruzamento, exibido na mesma figura 36. 
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FIGURA 37  SITUAÇÕES CRÍTICAS NA RUA JOÃO BETTEGA 
Fonte: Google Earth, 2009. 

 

4. Rua Des. Cid Campello. 

Trata-se de uma via definida nos processos de ocupação irregular de uma 

área situada entre a Av. Juscelino Kubitschek e o Rio Barigui e que 

posteriormente foi prolongada até encontrar a Rua João Chede que com ela 

R. João Bettega 

Av. JK 

R. Des. Cid Campello 

R. João Bettega 

R. Des. Cid Campello 

R. Dês. Cid Campello 

R. Pedro Gusso 
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passa a compor uma ligação com as empresas situadas na parte sul do CIC, 

junto a BR 116.  

 

 
FIGURA  38  VISTA DA RUA DES. CID CAMPELLO 
Fonte: foto do autor. 

 

Entre a Rua Prof. Algacyr Munhoz Maeder e o Rio Barigui, um trecho de 

aproximadamente 1.600,00 m, a rua tem caixa variando entre 13,00 e 15,00 

m, pista de rolamento de seis metros e baias de estacionamento de largura 

variável. Para os pedestres existem calçadas com largura variando de 1,50 a 

2,50 m. 

A confluência com a Rua Prof. Algacyr Munhoz Maeder é um local perigoso 

em função de o seu traçado dificultar a orientação dos condutores e 

pedestres.  

Como quase todas as ruas transversais não têm saídas, todo o fluxo de 

veículos e pedestres deste setor é canalizado para a R. Des. Cid Campello, 

situação que somada às características físicas da via, explicam a ocorrência 

de 13 atropelamentos e seis colisões entre automóveis e motos no ano de 

2008 sendo que 7 atropelamentos e 5 colisões ocorreram nos dois trechos 

mostrados na figura 38 
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FIGURA 39 CONFLUÊNCIA COM A R. PROF. ALGACYR M. MAEDER E UM SEGMENTO DA 
RUA  PRÓXIMO AO RIO BARIGUI 
Fonte: Google Earth, 2009 

 

   
FIGURA 40  INTERSECÇÕES DAS RUAS DES. CID CAMPELLO E JOÃO BETTEGA E DES. CID 
CAMPELLO E PEDRO GUSSO 
Fonte: Google Earth, 2009 

 

Outro ponto crítico desta rua está situado na intersecção com a Rua Pedro 

Gusso, próximo ao cruzamento com a Rua João Bettega.  

Rua Des. Cid Campello 

Rua Pedro Gusso 

Rua João Bettega 

R. Prof. Algacyr Munhoz Maeder 

R. Dês. Cid Campello 

R. Dês. Cid Campelo 
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As opções de conversão a esquerda para o tráfego que se incorpora à Rua 

Des. Cid Campello  vindo da Rua Pedro Gusso e vice versa aumentam o 

potencial de risco deste cruzamento onde , apesar do semáforos e da 

sinalização vertical e horizontal, registrou-se quatro colisões entre automóveis 

e motos e um atropelamento em 2008. 

No trecho em que a via assume dimensões rodoviárias e passa a ser 

chamada de Rua João Chede, ela cruza com as ruas que compõe a 

Conectora 1, as ruas  Manoel  Valdomiro de Macedo e José Rodrigues 

Pinheiro.  

 
FIGURA 41 :  CRUZAMENTO DA RUA JOÃO CHEDE COM A CONECTORA 1 
Fonte: Google Earth, 2009  
 
 

O desenho dos dois cruzamentos revela o propósito de garantir a fluência do 

tráfego da rua João Chede, objetivo que para ser atingido dependeria muito 

do cumprimento das regras de preferência no trânsito e do respeito à 

velocidade compatível com o local. 

Soluções deste tipo, cujo indisfarçável objetivo é evitar o semáforo, 

multiplicam as situações de conflito e dúvida do cruzamento e, com o 

aumento do fluxo de veículos, aumenta a insegurança, principalmente quando 

as condições de ambas as vias favorecem as altas velocidades.   

Rua João Chede 

R. João R. Pinheiro 

R. Manoel V. de Macedo 
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 FIGURA 42  CRUZAMENTOS DA RUA JOÃO CHEDE E RUAS MANOEL V. DE MACEDO E JOSÉ. 
R. PINHEIRO 

Fonte: Google Earth, 2009       

 

É o caso destes dois cruzamentos onde ocorreram seis colisões entre 

automóveis e 14 colisões entre motocicletas e automóveis no ano de 2008, 

números que podem ter influenciado a administração municipal na decisão de 

executar correções no traçado dos canteiros e instalar semáforos nos dois 

locais, recentemente. 

 

R. José Rodrigues Pinheiro 

R. Manoel Valdomiro de Macedo 

R. João Chede 

R. João Chede 
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FIGURA 43   INTERVENÇÕES RECENTES NO CRUZAMENTO DAS RUAS JOÃO CHEDE 
E MANOEL VALDOMIRO DE MACEDO 
 

As quatro vias do bairro CIC que apresentaram os maiores números de 

ocorrências de acidentes de trânsito, de 2005 a 2008, expõem algumas das 

maneiras pelas quais o planejamento e o gerenciamento do sistema viário e do 

trânsito admitem e até criam situações adicionais de risco de acidentes nas suas 

tentativas de organizar à circulação de mercadorias e pessoas no espaço urbano.  

Embora estas ruas desempenhem papéis relevantes no sistema de circulação 

da Cidade Industrial, elas integram um bairro e não apenas um distrito industrial. 

Esta dupla condição impõe a necessidade de intervenções harmonizadoras capazes 

de compatibilizar a fluência do tráfego e da redução do tempo de viagem que 

interessa ao distrito industrial com o direito do morador circular com segurança pelo 

seu bairro.  

No caso do CIC, a compatibilização implica no direcionamento dos 

investimentos públicos no sistema viário local prioritariamente para a ampliação da 

segurança dos pedestres, ciclistas e motociclistas, o que certamente exigirá a 

diminuição da primazia do automóvel nas principais vias do bairro e, indiretamente, 

das vantagens da opção por este tipo de transporte individual, como forma efetiva de  

minimizar a desigualdade na distribuição do benefício (a eficiência ) e do ônus (o 

risco de acidentes) entre os usuários do bairro. 

R. Manoel V. de Macedo 
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Isso exige o redirecionamento dos compromissos éticos do planejamento e da 

gestão urbana para, além das expressões econômicas do desenvolvimento urbano, 

privilegiar os grupos sociais desprivilegiados como estratégia de redução das 

desigualdades que gerou, estimulou ou tolerou.  

  

6.3. O planejamento e a gestão minimizando a vulner abilidade 

 

Se a gestão e o planejamento urbano da cidade têm uma parcela significativa 

de responsabilidade pela origem e causa do risco de acidentes de trânsito e demais 

riscos socioambientais que afligem a população do bairro CIC, é deles a 

responsabilidade – inclusive institucional – de promover ações que reduzam, 

eliminem tais riscos ou que, no mínimo, contribuam para tornar menos tensa e 

estressante a satisfação das necessidades e conveniências de deslocamento dos 

moradores do bairro.   

Admitindo-se como irreversível o quadro atual de uso e ocupação do solo, 

que evidencia a transformação do distrito industrial em bairro de uso misto com 

predominância do uso residencial, resta ao planejamento urbano mobilizar os 

recursos do desenho urbano para propor soluções locais e pontuais mitigadoras do 

risco de acidentes. No mesmo sentido, cabe à gestão urbana rever sua escala de 

valores e prioridades para viabilizar a implementação das soluções e a qualificação 

socioambiental do bairro CIC, levando em conta as suas singularidades.     

 A situação mostrada nos item 6.2, por exemplo, demonstra que passadas 

duas décadas do início de sua implantação o sistema viário da CIC não sofreu 

alterações suficientemente capazes de torná-lo compatível com a atual característica 

do bairro233., omissão que pereniza o risco de acidente nos locais destacados. A 

redução destes riscos requer intervenções pontuais que ainda não entraram na lista 

de prioridades da administração pública, mas que surtirão melhor efeito se 

subverterem a condição de hegemonia do automóvel. 

                                                 
233 A construção da trincheira sob o Contorno Sul  na confluência com a R. Sem. Acyoli Filho – em 
2001 – e a instalação de semáforos e a melhoria geométrica do cruzamento da R. João Chede com 
as ruas Manoel V. de Macedo e José R. Pinheiro, no final de 2008, são exemplos, talvez os único, 
desta alterações.  
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 O potencial de risco de acidentes relacionados á rodovia Contorno Sul e à 

Av. Juscelino Kubitschek seriam drasticamente diminuídos com um conjunto de 

medidas tais como as sugeridas a seguir, cuja diretriz básica seria a transformação 

da via acessória e sucedânea da rodovia em uma verdadeira via urbana: 

1- Implantação da via marginal esquerda entre as trincheiras do cruzamento 

com as ruas Raul Pompéia e Sen. Acyolli Filho, com um desenho que, de alguma 

maneira, separe o tráfego de pedestres, motocicletas e automóveis. Esta ligação 

facilitará a integração entre a região do Caiuá e do Sabará, dividindo o fluxo de 

tráfego no trecho equivalente da Av. Juscelino Kubitschek e induzindo a formação de 

um eixo de comércio e serviços que dará maior independência àquele setor. 

2. Eliminação das entradas e saídas de veículos das pistas do Contorno Sul 

no trecho (de 10 km) entre os trevos existentes nas confluências com a BR 277 e 

Rua Vicente Micheloto. Nestes pontos os condutores que se dirigem a algum destino 

interno ao bairro seriam orientados a tomar a Av. Juscelino Kubitschek. 

3. Colocação de cercas vivas, muretas ou qualquer outro recurso paisagístico 

junto aos taludes, em segmentos de até 100 m, nos locais onde a diferença de nível 

entre a rodovia e a rua marginal for inferior a 1,50 m, de modo a coibir o cruzamento 

da rodovia por pedestres e ciclistas. Simultaneamente pesquisar os fatores que  

levam o pedestres e ciclistas a optar pela travessia arriscada e oferecer alternativas 

para neutralizá-los.  

4. Execução de meio fio e passeio do lado direito da Av. Juscelino Kubitschek, 

entre a Rua Raul Pompéia e Vicente Micheloto. Por se tratar de obra necessária 

para o conforto e a segurança dos transeuntes pedestres, a administração pública 

deve executá-la, antecipando-se ao proprietário do imóvel. Nos pontos de ônibus 

localizados no lado oposto devem ser executadas baias recuadas, com dimensões 

suficientes para a desaceleração do coletivo e com canteiro central para maior 

segurança da travessia. 

5.  Implantação de ciclovia no lado esquerdo da avenida, entre as ruas Raul 

Pompéia e Vicente Micheloto. 

6. Introdução de fiscalização eletrônica de velocidade (40 km/h) em toda a 

extensão da Av. Juscelino Kubitschek. 
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  Este conjunto de intervenções – que naturalmente seriam respaldadas em 

pesquisas e levantamentos técnicos e elaboradas com o conhecimento, técnica e 

experiência dos profissionais habilitados para projetá-las - terá efeitos positivos na 

redução da vulnerabilidade dos moradores das áreas situadas a oeste do Contorno, 

cuja situação foi apresentada no item 5.5.1 do capítulo anterior, assim como dos 

usuários e trabalhadores dos estabelecimentos situados na avenida e da população 

residente entre ela e a Rua Des. Cid Campello. 

No quadrilátero mencionado naquele item, o risco de acidentes é 

conseqüência da concentração do tráfego na rua Des. Cid Campello, cujas 

dimensões são insuficientes para acomodar o fluxo em duas mãos, estacionamento 

de ambos os lados e calçadas. Para “aliviar”  essa rua e  torná-la mais segura, a 

administração municipal precisaria buscar uma solução que não implicasse no 

alargamento da caixa da rua, medida que não foi adotada durante os processos de 

regularização fundiária e que tornou-se inviável econômica e socialmente.  

A figura 43 sugere uma solução que estimula a ligação com a Av Juscelino 

Kubitschek e, transpondo o Rio Barigui, com a Rua Artur Martins Franco, ampliando 

as opções de deslocamento da população local. Os cruzamentos ensejariam a 

instalação de semáforos e faixa de pedestres na R. Des. Cid Campello, que poderia 

ter a área de calçadas ampliadas com a supressão das baias de estacionamento em 

um dos lados da rua. Para reduzir o custo e centrar o benefício esperado nos 

acidentes mais freqüentes na região, duas das pontes seriam dimensionadas e 

construídas somente para pedestres e motocicletas. 
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FIGURA 43   ALTERNATIVA PARA REDUÇÃO DE ACIDENTE NA R. DES CID CAMPELLO 
Fonte: o autor 
 

Na região próxima ao encontro das ruas João Bettega e José Pinheiro 

Rodrigues  com a Rua Des. Cid Campello o risco de acidente pode ser amenizado 

com a viabilização de alternativas para o tráfego de passagem em direção as 

empresas localizadas no setor sul do bairro, além da introdução de tempos de 

semáforo exclusivo para conversão a esquerda fiscalização mais efetiva do  

Uma alternativa interessante seria completar a implantação da Conectora 2 

levando as ruas Prof. Algacyr Munhoz Maeder e Sen. Acyolli Filho - sem 

interrupções - até a Estrutural Sul ou apenas completando a conexão desta última à 

Rua Pedro Gusso, na altura do bairro Capão Raso. A figura 42 mostra que as 

opções de acesso seguro pode incluir a ligação das conectoras 1 e 2 pela  Avenida 

das Indústrias. 

R. Des. Cid Campello 

Rio Barigui 

Ponte na R. Sem. 
Acyoli Filho 

Ponte para motos e  
pedestres Nova ligações com a  

Av. Juscelino Kubitschek 

Av. Juscelino 
Kubitschek 

Marginal esquerda 

R. Antonio. M. Franco 
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FIGURA 44  ALTERNATIVA PARA REDUÇÃO DO RISCO DE ACIDENTES NO BAIRRO CIC 
Fonte: o autor 

 

Estas considerações são meramente ilustrativas da possibilidade do poder 

público intervir na alteração do quadro de risco de acidentes, se incluir esta 

preocupação na formulação das suas prioridades. A inclusão do risco de acidentes 

no bairro como condicionante importante da sua atuação no bairro, a municipalidade 

poderá mobilizar os recursos humanos e logísticos que dispõe no aprofundamento 

das pesquisas e levantamentos técnicos a respeito da mobilidade e da malha viária 

do bairro para indicar outras medidas de maior abrangência. 

A possibilidade de redução do risco de acidentes nos locais mais vulneráveis 

do bairro CIC por intervenções de caráter técnico e de responsabilidade da 

administração pública traz à reflexão as ponderações de Muñoz (vide item 2.3) a 

respeito do componente institucional da vulnerabilidade que, segundo a autora, 

refere-se ao grau de compromisso, de recursos alocados, de gerenciamento e 

monitoramento dos programas de prevenção e cuidados do poder público e sua 

capacidade de identificar necessidades e mobilizar recursos.  

Conexão das Ruas Sen. 
Acyoli Filho  e Pedro Gusso Complementação da  

Conectora 2 

Implantação da Marginal 
Esquerda do Contorno Sul 

Alternativas para a 
 circulação local 

Adequação geométrica e do 
sistema de semáforos  

Estrutural Sul 
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A escala de prioridades da gestão urbana em relação às intervenções 

daquele tipo no bairro CIC ilustra com precisão o pensamento de Vieillar- Baron – 

citado no item 2.3 – segundo o qual a fragmentação do espaço da cidade é 

simultaneamente, causa e resultante das desigualdades sociais e que a intensidade 

da vulnerabilidade social ante o risco varia em função delas.  

Explicitar a vinculação entre as deliberações da política de desenvolvimento 

do município e a ameaça de ser vítima de um acidente de trânsito no bairro, 

fortalece a argumentação da população disposta a resgatar os débitos sociais que 

se acumularam nas últimas décadas, agora que o Estatuto da Cidade 

institucionalizou formas mais civilizadas de participação e reivindicação na 

construção do futuro da cidade. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo da incidência de acidentes de trânsito no Bairro CIC evidencia a sua 

relação com as deliberações e intervenções do planejamento e da gestão urbana, 

revelando aquelas que de forma mais direta concorreram para gerar situações de 

risco ou para aumentar a exposição do usuário do bairro aos acidentes de trânsito.  

Serve também como exemplo e ilustração para a assertiva de Jacobi – 

mencionada no capítulo 2, 2.5 - de que a maior parte dos riscos ambientais urbanos, 

inclusive o risco de acidente de transito, está circunscrita à esfera de competência 

municipal e diretamente vinculada ao uso e à ocupação do solo, fato que ao mesmo 

tempo em que denuncia os limites da eficácia da administração pública no 

planejamento e no controle do uso e da ocupação do território da cidade, constitui-se 

em uma possibilidade de resposta coletiva e institucional a esses riscos na esfera 

mais próxima dos problemas e das pessoas afetadas.  

A formação do bairro CIC no âmbito de um processo de planejamento urbano 

descrito e comentado no capítulo 4 deixa clara sua inspiração nos princípios do 

urbanismo funcionalista, tanto na organização espacial do uso e ocupação do solo 

na forma de um zoneamento rígido e segregador, no sistema viário hierarquizado 

em função do automóvel, quanto na crença de que a organização físico-territorial 

daquele segmento da cidade teria efeitos transformadores sobre os rumos do 

desenvolvimento econômico da cidade e do Estado.  

As decisões políticas e técnicas que determinaram a concepção e 

implantação da Cidade Industrial de Curitiba não foram submetidas ao debate 

público como ocorreu com o Plano Preliminar de Urbanismo, dez anos antes. Se em 

1965 o Seminário Curitiba de Amanhã (ver capítulo 4, item 4.2) surpreendia por 

buscar legitimar as diretrizes do PPU em um momento em que o regime militar 

cancelava as eleições e limitava o direito de reunião e manifestações públicas, em 

1973 as discussões relativas à implantação da CIC ficaram circunscritas a um 

reduzido grupo de pessoas próximas aos prepostos do governo militar (prefeito e 

governador). 

A conjuntura política de então conferia aos planejadores e gestores urbanos 

de Curitiba e das demais capitais brasileiras a autonomia e autoridade que a 
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implantação de planos e projetos funcionalistas requeriam, com o respaldo das 

forças políticas e econômicas vinculadas ao golpe militar de 1964.  

 Os depoimentos citados no capítulo 4 demonstram que havia sintonia 

absoluta entre o planejamento e a política em relação às perspectivas de 

desenvolvimento, à maneira de promovê-lo e também em relação à distribuição de 

benefícios e sacrifícios que resultariam da determinação de implantar a CIC.  Nesta 

conjunção de propósitos o planejamento encontrava apoio para realizar suas 

propostas e a cúpula dirigente obtinha a fundamentação técnica para seus projetos 

políticos e de desenvolvimento econômico, principalmente perante as fontes de 

financiamentos internas e externas. 

Essa parceria foi exitosa naquilo que se propôs fazer e enquanto as 

condições conjunturais da política e da economia se mantiveram favoráveis, ou seja, 

enquanto o planejamento e a gestão urbana dispunham da liberdade e autonomia 

propiciada pelo autoritarismo vigente para participar da produção social do espaço 

urbano, planejando o espaço, realizando obras, definindo prioridades orçamentárias 

que proporcionaram benefícios e impuseram ônus.  

Os números e comentários do item 4.6 do capítulo 4 apontam os reflexos do 

desequilíbrio na distribuição de ônus e benefícios ainda na fase inicial de concepção 

e implantação da Cidade Industrial de Curitiba.    

Mesmo que se o considere involuntário, este desequilíbrio é fruto de opções, 

preferências e compromissos do planejamento urbano e da gestão urbana, no 

passado e no presente.  

 A trajetória de desenvolvimento da cidade de Curitiba vem, a pelo menos 65 

anos, sendo guiada – até onde isso é possível – por administrações que se 

propunham a pautar sua atuação nas diretrizes e orientações normativas do 

planejamento urbano, tal como exibe o capítulo 4. Mesmo não conseguindo atingir 

seu intento integralmente, a gestão e o planejamento esforçaram-se para conduzir 

de forma organizada e eficiente a dinâmica urbana do município, especialmente a 

partir das diretrizes do Plano Preliminar de Urbanismo e da criação do IPPUC- 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, na segunda metade dos 

anos 60. 
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O bairro CIC, como o trabalho menciona com insistência, é um expressivo 

resultado da atuação do planejamento e da gestão urbana na produção do espaço 

da cidade, um empreendimento pensado e concretizado para viabilizar a instalação 

em Curitiba das indústrias então disputadas por outros Estados.  

O êxito obtido já nos primeiros anos de implantação deste empreendimento, 

que pode ser medido pelo número de empresas instaladas, empregos diretos 

gerados, volume de investimentos, etc, certamente está vinculado às inegáveis 

qualidades do plano inicial, dos esforços empreendidos na captação de 

investimentos industriais privados e aos investimentos públicos em infra-estrutura e 

incentivos diversos, bem como ao elevado grau de autonomia e de respaldo político 

que o regime militar concedia aos gestores das Capitais e dos Estados. No entanto, 

o sucesso inicial desviou a atenção do planejamento e da gestão urbana de algumas 

situações derivadas do plano e da implantação que, ao se avolumarem, contribuíram 

para frustrar parcialmente as expectativas iniciais. 

A Cidade Industrial de Curitiba possuía um zoneamento interno no qual,  

como se observa na figura 12 do capítulo 4, o critério utilizado na definição dos 

setores foi o grau de poluição da indústria, provavelmente como uma forma de 

materializar a preocupação com o controle da poluição industrial mas também de 

atrair as industrias poluidoras indesejadas em outros locais da cidade ou em outras 

cidades.   

Um ex presidente da CIC / SA, empresa pública gestora da Cidade Industrial 

de Curitiba, em depoimento citado no item 4.3 do capítulo 4, menciona o 

zoneamento interno como um fator que teria obrigado a implantação da infra-

estrutura em toda a extensão da CIC, em função de que as primeiras indústrias 

interessadas não se enquadravam em um único tipo de indústria, ou seja não 

apresentavam o mesmo grau de emissão de poluentes. 

Como conseqüência desta peculiaridade do zoneamento, grandes extensões 

de áreas desapropriadas permaneceram vazias esperando novos empreendimentos, 

áreas que mais tarde, tornaram-se muito atrativas para os movimentos de moradia. 

A ocupação destes vazios restou bastante prejudicada pela alteração das condições 

conjunturais que favoreciam a atração de plantas industriais de grande expressão 

econômica e tecnológica, iniciada no final dos anos 70, que reduziu drasticamente a 

captação de novos investimentos. 
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 Este momento em que a realidade escapuliu da trajetória traçada pelo 

planejamento e pela gestão urbana marca o início do processo de transformação do 

distrito industrial em bairro. A partir de 1980 a área da Cidade Industrial de Curitiba 

passa a receber um contingente populacional não previsto nos planos, pela via da 

invasão de áreas livres de ocupação ou reservadas para preservação de fundos de 

vale, mas também pela via oficial, em empreendimentos imobiliários da COHAB CT, 

Companhia de Habitação de Curitiba. 

 As invasões e os empreendimentos habitacionais são, cada um a seu modo, 

produtos da política habitacional do município e de outras deliberações tomadas no 

âmbito do planejamento e da gestão urbana. A presença da população que hoje 

partilha o espaço do bairro CIC com grandes estabelecimentos industriais, 

comerciais e de serviço é uma das conseqüências destas deliberações. 

Portanto, assim como cabe ao planejamento e a gestão urbana de Curitiba a 

respectiva parcela de mérito nos resultados positivos da CIC, em termos de geração 

de empregos, oportunidades de negócios, arrecadação de tributos, etc., eles são 

também responsáveis pelos benefícios e encargos, vantagens e desvantagens 

atribuídos e suportados pela população residente, cuja presença no bairro é também 

produto da atuação do poder público.  

A avaliação realizada no presente trabalho evidencia a associação estreita 

entre a ocorrência de acidentes de trânsito com vítimas e a configuração atual do 

bairro em termos de uso e ocupação do solo e do sistema viário implantado. Este 

último, por ter sido projetado para atender as conveniências e necessidades de uma 

zona de uso predominantemente industrial, revelou-se inadequado para atender 

também as exigências de segurança, funcionalidade e conforto de um bairro 

residencial de elevada densidade. 

A densidade elevada, por sua vez, decorre da decisão do poder público em 

localizar no bairro 23. 821 unidades habitacionais de 1976 a 2005, metade delas na 

forma de lotes urbanizados de reduzidas dimensões, trazendo para ele um tipo de 

tráfego com características diferentes das previstas originalmente. 

Embora as invasões de vazios urbanos na Cidade Industrial de Curitiba 

tenham iniciado o processo de desvirtuamento do plano oficial, elas não são as 
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maiores responsáveis pela transformação do distrito industrial em bairro de uso 

múltiplo.  

Como se demonstrou no capítulo 6, a participação da Companhia de 

Habitação de Curitiba- COHAB CT na produção de domicílios no bairro, incluindo os 

projetos de regularização fundiária, foi quase três vezes superior ao número de 

domicílios em aglomerações irregulares, fato que direciona a responsabilidade pelo 

comprometimento das intenções da proposta original aos seus próprios autores, o 

planejamento e a gestão urbana.  

 As situações mencionadas no capítulo 4, revelam que já na segunda gestão 

do Prefeito Jaime Lerner (1979 a 1983) o projeto original colidia com a realidade 

trazida ao bairro pela dinâmica do desenvolvimento da cidade e do Estado, 

requerendo adaptações e gerando extensos vazios que acabaram atraindo as ações 

do movimento social por moradia. 

 Hoje, na primeira década do século 21, o número de acidentes verificados nas 

ruas do bairro CIC e o risco do morador do bairro envolver-se em um deles são uma 

parte do legado do planejamento e da gestão urbana e uma expressão dramática de 

seus compromissos e prioridades. 

 O presente trabalho pretende chamar a atenção para um subproduto da 

atuação do planejamento e da gestão urbana eclipsado pelos seus resultados mais 

visíveis e convenientes para o marketing da cidade, o risco de acidente de trânsito. 

Pela sua transcendência, ou seja, pela sua capacidade de afetar a integridade 

física da vítima, desestruturar temporariamente a rotina de trabalho, estudo e 

produção das pessoas próximas a ela, este risco ameaça a toda a população e limita 

a livre fruição dos benefícios da cidade.  

O estudo do risco de acidentes, naturalmente, requereu uma aproximação 

intensa com o cotidiano da população do bairro que revelaram a coexistência de 

uma série de outros riscos tão ou mais preocupantes, configurando a situação 

denominada por Rebelo (ver Capítulo 2, 2.5) como bacia de risco, um local de 

concentração de riscos socioambientais. 

Trata-se de riscos vinculados á densidade populacional, à concentração de 

pobreza, à insuficiência de infraestrutura, à ocupação irregular e inadequada de 

áreas impróprias para urbanização, à coexistência entre o uso residencial e 
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industrial, dos quais o mais intenso e ameaçador é a violência urbana. No item 4.6.1 

do capítulo 4 consta uma breve referência a esta confluência de riscos, cujas 

extensões estão sugeridas pela quantidade de ocorrência de alagamentos, 

explosões, vazamentos de produtos perigosos, assim como pelo número e 

concentração de atendimentos às vítimas de ferimento de arma de fogo e de 

notícias publicadas na imprensa local sobre assaltos, furtos, homicídios, tráfico de 

drogas e outros delitos ocorridos no bairro CIC.  

Observa-se, no entanto, que a operosidade do planejamento urbano e da 

gestão urbana, a julgar pelo número pequeno de ocorrências mencionadas no 

capítulo 4, conseguiu gerar e manter condições de controle dos riscos de acidentes 

tecnológicos industriais – que não eram objeto do presente estudo - no bairro CIC. 

O estudo destas condições em uma futura pesquisa acadêmica poderá 

acrescentar novas luzes sobre o alcance e a influência das ações, omissões e 

compromissos da gestão e do planejamento urbano no gerenciamento dos riscos 

socioambientais urbanos, especialmente se a abordagem incorporar o conceito de 

bacia de risco. 

A busca constante da redução da vulnerabilidade da população aos riscos 

socioambientais urbanos, tal como o trabalho sugere, há que ser um objetivo claro e 

destacado das políticas pública comprometidas com a construção da cidade que 

almeja ser justa, equitativa e sustentável.  

Discutir, identificar e demonstrar a participação do planejamento urbano e da 

gestão urbana na geração e perenização de condições favoráveis à ocorrência de 

acidentes de trânsito implica também em discutir, identificar e demonstrar a 

possibilidade oposta, ou seja, do planejamento urbano e da gestão urbana 

incorporarem a prevenção e a minimização dos riscos socioambientais – 

especialmente o mais corriqueiro e letal deles – de forma transversal em suas 

diretrizes e ações, de modo a reduzir a incerteza, a insegurança, dos incômodos, os 

prejuízos e perdas humanas que ameaçam a qualidade de vida dos usuários da 

cidade.  
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