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REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

Aquífero Karst

População Habitantes 
(2000) 

Habitantes 
(2012) 

Área (ha) Densidade 
(habit/ha)

Variação 
populacional 

Umbará 14.595 18.730 2.244,95 8,34 28,33 % 

Ganchinho 7.325 11.178 1.135,93 9,84 52,60 % 

Caximba 2.475 2.522 821,52 3,07 1,90%

Campo de Santana 7.335 26.657 2.157,94 12,35 263,42 % 

Tatuquara 36.339 52.780 1.123,48 46,98 45,24 % 

Total 68.069 111.867 7.483,82 14,94 64,34 % ��  ! ! ! ��  ! ! "� ! ! ! #

 Na década de 1970 a população urbana urbana brasileira superou a rural. Esse processo de crescimento 
urbano traduziu-se tanto na verticalização e adensamento de áreas já consolidadas como também na 
expansão em direção às “franjas” da cidade, ou seja, a periferização. 
 Tais áreas, em geral, não são consideradas como parte integrante da cidade. Entretanto, para que o 
crescimento e expansão em seu território aconteçam com qualidade, e não resultem em segregação socio-
econômica e degradação ambiental, torna-se necessário um planejamento que enfoque as especificidades 
dessa periferia.
 Um Plano de Bairro, dessa maneira, permite o aprofundamento e implementação local das políticas 
gerais definidas pelo Plano Diretor Municipal, trabalhando na escala onde as transformações e intervenções 
influenciam diretamente o cotidiano da população. Possibilita, além disso, lidar mais diretamente com o desen-
ho urbano e com as configurações morfológicas do espaço.
 

 É importante compreender a lógica de formação da cidade como um todo para poder contextualizar 
a região de estudo, cujas características e formação estão relacionadas a um processo mais amplo de estru-
turação intraurbana.
 Em Curitiba o processo de centralização é evidente quando se constata a importância do centro, que 
se expandiu para muito além do centro histórico e detém  hoje influência sobre toda a região metropolitana. 
Há também, no município, diversas subcentralidades, algumas mais pujantes que outras, que atendem à 
demanda de estabelecimentos comerciais e de serviços da população nos bairros. É possível identificar, ainda, 
a formação de um “novo centro” no bairro Batel, que atraiu o crescimento do centro em sua direção, sendo 
que a região oeste e sudoeste engloba ainda outros bairros de status.
 A ocupação da região ao sul, por sua vez, deu-se de forma esparsa, e os bairros além da ferrovia que 
passa no Rebouças foram sempre considerados “longe”. Na primeira metade do século XX começaram a ser 
ocupados pela população carente e até hoje se mantém como região dos bairros mais pobres da cidade. O 
surgimento e crescimento de favelas em Curitiba teve seu período mais intenso nos anos 1980 e 1990, a maioria 
concentrando-se no Sul de Curitiba, em bairros como o CIC e Sítio Cercado. Os conjuntos destinados à habi-
tação social também foram tradicionalmente construídos nessa parte da cidade, onde os terrenos são mais 
baratos, já que não dispõem de boa acessibilidade ao centro.
 A região no extremo sul, por sua vez, teve tradição rural e permaneceu esparsamente ocupada até a 
década de 1980, quando surgiram as primeiras ocupações irregulares na área do Tatuquara, sendo mais 
recentemente local de implantação de extenso programa de loteamentos populares.

Mapa de Curitiba, 1915. Fonte: IPPUC.Igreja São Pedro do Umbará, 194. Fonte: curitibaantiga.comCerâmica João Parolin. Fonte: umbara.com.br

 A região sul de Curitiba, no século XVIII, era local de passagem dos tropeiros, tendo sua ocupação ligada 
ao Ciclo da Erva Mate e, posteriormente, à imigração europeia. No Umbará, a ocupação agrícola desen-
volveu-se com a imigração na segunda metade do século XIX; com o fim do ciclo da erva mate, ganhou força 
a  atividade das olarias, presentes até hoje.  O bairro Caximba foi pouco ocupado até as últimas décadas, 
onde desenvolveram-se principalmente atividades de extração de areia e olarias. No Tatuquara as primeiras 
invasões de terras aconteceram nos anos 1970 e 1980, e recebeu mais recentemente, assim como o Campo 
de Santana, programas de habitação social.
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ÁREAS VERDES - 2007

REGIONAIS

 A cidade de Curitiba foi urbanizada intensamente nas 
últimas décadas e hoje a Região Metropolitana engloba 29 
municípios. Na década de 1990 o perímetro urbano atingiu 
todo o território do município sede, e as antigas áreas rurais 
passaram a fazer parte da terra disponível à expansão e ocu-
pação urbana. 
 A região periférica, no extremo Sul de Curitiba, última a 
se tornar urbana, onde estão situados alguns dos bairros de 
maior crescimento populacional da última década, vem sendo 
alvo de pressão para ocupação. Foi, portanto, escolhida como 
objeto de estudo do presente trabalho, compreendendo os 
bairros:

01 - Umbará
02 - Ganchinho
03 - Campo de Santana
04 - Caximba
05 - Tatuquara

A região sul manteve seu 
uso rural até o fim do 
século XX, com as primei-
ras ocupações urbanas 
acontecendo principal-
mente no Tatuquara e na 
porção norte do Umbará. 
Nos anos 2000 grandes 
glebas foram parceladas 
na parte oeste do Campo 
de Santana e Umbará, a 
maioria em loteamentos 
populares de intersse 
social. 

O Plano Diretor de Curiti-
ba estabelece o adensa-
mento segundo eixos 
estruturantes, permitindo 
basicamente altas den-
sidades ao longo das 
canaletas de ônibus e 
Linha Verde, médias ao 
longo das rápidas e 
conectoras e baixas no 
restante das zonas 
residenciais. Contudo, 
muitas áreas de “baixa 
densidade” na realidade 
apresentam alta concen-
tração de habitantes por 
hectare. Na região sul 
predominam baixa den-
sidade e zonas de serviço 
ou industriais.

A média de área verde 
por habitante dos bairros 
Umbará, Ganchinho, 
Campo de Santana e 
Caximba é muito mais 
alta que a de Curitiba, 
pois concentram muitas 
reservas de mata nativa 
preservada. Contudo, as 
regionais em que estão 
inseridos estes bairros tem 
as duas piores taxas de 
área verde pública por 
habitante: 2,52 m² no 
Bairro Novo e 1,43 m² no 
Pinheirinho.
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 O mapa de 1915 mostra que a região sul de Curitiba era pouco ocu-
pada, e apenas no Tatuquara e Umbará é possível notar a divisão do 
território em grandes fazendas. Na área do Ganchinho, Umbará e margens 
do rio Iguaçu constata-se a intensa presença de áreas verdes, muitas das 
quais permanecem até hoje. Também é possível ver que as principais vias 
atuais já tinham seu traçado estabelecido. 

A cidade é dividida em 9 
regionais e, em termos 
gerais, é possível esta-
belecer objetivos para 
cada uma, buscando 
guiar seu desenvolvimen-
to. Os cinco bairros em 
estudo fazem parte de 
duas regionais: Pinheirinho 
e Bairro Novo, classifica-
das neste trabalho como 
de “controle da expansão 
e organização da ocu-
pação” e “preservação e 
desenvolvimento suste-
ntável”, respectivamente.
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