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FEIRAS LIVRES:
     Feira do Rebouças - terça-feira, 7:00h - 11:30h
     Feira do Prado Velho - domingo, 8:00h - 12:30h

Ÿ Transferência da feira do Prado Velho (Rua 
Francisco Nunes) para a Rua Baltazar Carrasco 
dos Reis, para permitir sua conexão aos dois 
parques lineares

Ÿ Ampliação dos dias e horários de realização 
(feiras noturnas de gastronomia)

Ÿ Potencialização da relação entre as feiras livres 
e a Praça Ouvidor Pardinho e parques lineares, 
através de sua extensão com atividades 
recreativas e de lazer

EXTENSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 
PARA O ESPAÇO PÚBLICO:

Ÿ Teatro do Paiol e Fundação Cultural de Curitiba
Ÿ Realização de exposições, projeções, oficinas,  

apresentações artísticas e atividades interativas
Ÿ Maior abrangência e alcance junto ao público
Ÿ Promoção da interação popular e sociabilização

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Ÿ Organização de núcleos de estudo sobre a 
história e o patrimônio cultural do bairro 
Rebouças junto às instituições de ensino 
presentes na região

Ÿ Socialização do conhecimento produzido 
através da distribuição de mapas temáticos e 
cartilhas, e da realização de passeios históricos 
guiados pelo bairro 

REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA 
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO

Ÿ
Ÿ Tratamento paisagístico e arborização
Ÿ Implantação de ciclofaixa e sinalização
Ÿ Melhorias nos passeios, na iluminação e nos 

pontos de travessia de pedestres

ORIGEM DO REBOUÇAS:

Ÿ implantação da ferrovia Curitiba-Paranaguá

Ÿ construção da estação ferroviária         nova dinâmica urbana

Ÿ Rua da Liberdade                  eixo de estruturação urbana
 (Rua Barão do Rio Branco)        concentração dos poderes
                                                  político e econômico

OCUPAÇÃO DO REBOUÇAS:

Ÿ localização: porção oposta ao Centro
Ÿ proximidade da Estação Ferroviária
     
Ÿ infra-estrutura instalada
Ÿ localização
Ÿ oferta de lotes

Ÿ proximidade da Estação Ferroviária
Ÿ tradição produtiva
Ÿ aumento populacional

ocupação
industrial

ocupação
residencial

ocupação
institucional

CRIAÇÃO DO CENTRO CÍVICO:

Ÿ t ransferência das inst i tu ições 
administrativas que compunham a 
Rua Barão do Rio Branco

Ÿ popularização das atividades de 
comércio e serviços nas proximidades 
da Estação Ferroviária

DESATIVAÇÃO 
DA ESTAÇÃO 
FERROVIÁRIA

CRIAÇÃO DA CIDADE INDUSTRIAL (CIC):

Ÿ área afastada do Centro (a sudoeste)
Ÿ associada ao modal rodoviário
Ÿ com investimentos do Poder Público

início de um lento processo de 
relocalização industrial

Inércia - área cristalizada

Pressão para intensificação 
da ocupação

proximidade com o Centro
(especulação imobiliária)

X

PROJETO NOVO REBOUÇAS 
(IPPUC):

Ÿ centro de cultura, lazer e 
entretenimento

Ÿ reciclagem do Moinho 
Paranaense

Obras viárias relacionadas à 
realização da Copa do Mundo de 
2014: Rua Engenheiros Rebouças

          valorização imobiliária

estagnação da ocupação
e redução populacional

PROJETO CURITIBA TECNOPARQUE 
(IPPUC):

Ÿ desenvolvimento de empresas e 
instituições de ciência e tecnologia

PROJETO VIVA REBOUÇAS 
(Thá e Rossi):

Ÿ lançamentos imobiliários residenciais 
destinados à classe de média renda

ORIGEM E EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DO ESPAÇO:

Rebouças

Centro

REBOUÇAS: ÁREA PERIFÉRICA

local para a instalação de indústrias e 
moradia das classes populares

REBOUÇAS: ÁREA CENTRAL

compõe e participa da dinâmica que 
caracteriza a área central da Região 
Metropolitana de  Curitiba

‘‘Com a ferrovia, Curitiba cresceu, em duas 
décadas, mais do que nos dois séculos 

anteriores.’’

(DUDEQUE, 1994, p.154)
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DIAGNÓSTICO SÓCIO-ESPACIAL: ESTRUTURAÇÃO URBANA
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ESCALA GRÁFICA

ANÁLISE DA REALIDADE
PLANTA SÍNTESE

LEGENDA:

Predomínio do uso habitacional

Área industrial: conflitos atividades
locais e regionais / fragilidade em 
relação à preservação patrimonial

Concentração da verticalização

Principais universidades

Grandes equipamentos de uso 
coletivo: impactos à dinâmica urbana
local

Hidrografia

Ausência de integração entre o Rio
Belém e a paisagem urbana

Espaços livres de uso público:
ausência de integração

Sentidos de conexão viária

Limite zonas de incentivo à
implantação de programas 
habitacionais de interesse social

Concentração de lançamentos
imobiliários

Influência dos bairros do entorno

Bairros do entorno

DEFICIÊNCIAS

-  pressão por densificação da 
ocupação, incompatível à preservação 
da paisagem urbana local;

-  presença de grandes equipamentos 
de uso coletivo que trazem impactos 
negativos à dinâmica urbana local;

- ausência de reconhecimento e 
identificação do bairro por parte da 
população.

POTENCIALIDADES

-  grande acessibilidade, disponibilidade 
de infra-estrutura instalada e de 
equipamentos urbanos;

- atração de equipamentos de uso 
coletivo e de atividades de comércio e 
serviço, que podem garantir grande 
fluxo de pessoas e vitalidade ao bairro;

-  visibilidade em decorrência da Copa 
do Mundo de 2014.

-  recente dinâmica imobiliária voltada a 
um público específico, de renda superior 
ao perfil de parte dos então residentes, 
que evidencia um processo de 
gentrificação.

-  diversidade social em relação a faixas 
de renda, que possibilita o direito mais 
igualitário à cidade.

-  diversidade de usos e tipologias de 
ocupação, que pode ser explorada de 
modo a garantir a vitalidade do bairro 
nos diversos períodos do dia;

- existência de galpões industriais com 
interesse de preservação patrimonial e 
possibilidade de destinação a atividades 
coletivas;

-  concentração de universidades, o que 
pode favorecer o desenvolvimento de 
atividades de extensão junto à 
sociedade.

-  ausência de vitalidade;

- passeios considerados inseguros por 
seus usuários;

-  ausência de permeabilidade entre as 
atividades de comércio e serviço e as 
vias que margeiam;

-  conflitos entre as atividades de 
comércio e serviço de abrangência 
setorial e regional, e o uso residencial;

- perda de edificações de valor histórico 
e cultural.

-  vias de ampla caixa, com propostas de 
pistas de caminhada e ciclovias, que 
podem incentivar deslocamentos a pé e 
de bicicletas;

- acessibilidade de pedestres e ciclistas 
favorecida pela proximidade da 
Rodoferroviária e de terminais de 
transportes urbanos e regionais, assim 
como pelo atendimento de grande 
número de linhas de transporte coletivo.

-  presença de grandes avenidas de 
ligação em ambos os sentidos, que 
concedem ao bairro o caráter de 
passagem;

- transição de vias regionais para vias 
u r b a n a s ,  o  q u e  o c a s i o n a  
congestionamentos;

-  condições de passeios que não 
favorecem a circulação a pé;

-  comprometimento da acessibilidade 
na área industrial, em decorrência da 
tipologia do parcelamento fundiário.

-  pequeno número e falta de conexão 
entre espaços livres de uso público 
existentes;
- ausência de integração entre o Rio 
Belém e a paisagem urbana.

-  presença de parques e praças com 
diferentes propostas de uso;
- vias com ampla caixa e com potencial 
paisagístico.

IN
S

E
R

Ç
Ã

O
 R

E
G

IO
N

A
L

P
O

P
U

L
A

Ç
Ã

O
U

S
O

 E
 O

C
U

P
A

Ç
Ã

O
 

S
IS

T
E

M
A

 V
IÁ

R
IO

 
E

S
P
. 

L
IV

R
E

S

O espaço urbano se caracteriza como um complexo conjunto de usos do 
solo, fragmentado pela justaposição dos usos, e articulado pelas 
relações espaciais mantidas por estes fragmentos (CORRÊA, 2004). A 
maneira com que esta divisão articulada da cidade se organiza é a 
expressão espacial dos processos sociais, sendo o ambiente construído 
reflexo destas relações e também condicionante de sua reprodução. 

Neste contexto, a produção do espaço urbano capitalista se dá a partir 
da contradição observada entre sua produção coletiva e sua apropriação 
individual (CARLOS, 2008).

Enquanto resultado da dinâmica social, o espaço urbano se insere, 
ainda, em um processo de reprodução contínuo e mutável. A paisagem 
urbana, como materialização deste processo, é capaz de reproduzir em 
um dado momento vários momentos da história (CARLOS, 1992; 
CORRÊA, 2004).

No bairro Rebouças, em Curitiba, tal processo é evidente através da 
reestruturação espacial vivenciada, que se caracteriza pela mudança de 
uso do solo do bairro, antes predominantemente industrial e hoje 
residencial e de comércio e serviço, e por sua nova inserção regional na 
aglomeração metropolitana.

Tais fatos deram origem a um conjunto de transformações sócio-
espaciais, que vêm alterando a paisagem urbana do bairro e o perfil de 
sua população.

O estudo destas transformações sócio-espaciais se mostra relevante 
pela atual intensificação da dinâmica de alteração do uso do solo, 
evidente através dos lançamentos residenciais dos últimos anos, 
voltados para um público específico de média e alta renda.

A dinâmica vivenciada desencadeou um processo de valorização 
imobiliária e gentrificação, que tende a impedir a apropriação igualitária 
do espaço, confirmando o padrão de exclusão do direito à cidade por 
parte da população de menor renda; e a ameaçar a preservação do 
patrimônio histórico e cultural do bairro, como já anunciado com a 
demolição da Fábrica do Matte Leão, em 2011, para a construção de 
sede da Igreja Universal do Reino de Deus.

Participam, ainda, deste  processo de transformação, a implantação de 
grandes equipamentos de uso coletivo, como o campus Rebouças da 
UFPR e a própria sede da Igreja Universal, que ocasionarão impactos 
importantes à dinâmica urbana local. A localização estratégica do bairro 
em relação à realização da Copa do Mundo de 2014 em Curitiba, 
também atraiu investimentos públicos para a área, em especial 
destinados projetos de mobilidade urbana, o que contribui para a sua 
valorização imobiliária.

As razões expostas tornam imperativa a adoção de estratégias de 
intervenção para enfrentamento do processo de reestruturação espacial 
e efetivação do direito universal à cidade, que serão trabalhados no 
Plano de Reabilitação do Rebouças.

TRANSFORMAÇÕES SÓCIO-ESPACIAIS DO BAIRRO REBOUÇAS

PLANO DE REABILITAÇÃO DO REBOUÇAS

PLANEJAMENTO URBANO

*Reabilitar: Ÿ ampliar o espaço de urbanidade para todos;

Ÿ recompor as atividades, habilitando novamente o 
espaço para o exercício das múltiplas funções 
urbanas.

DIAGNÓSTICO SÓCIO-ESPACIAL: METODOLOGIA

ESTRUTURAÇÃO URBANA

produção da cidade: agentes, processos, 
formas e escalas espaciais

Base teórica: CALDEIRA (2011), CORRÊA (2004), 
VILLAÇA (1998)

MORFOLOGIA URBANA

tecido urbano: cheios e vazios, domínio 
público e privado, traçado e parcelamento, 
tipologias edilícias, uso e ocupação

Base teórica: DEL RIO (1990), KOHLSDORF (1996)

PERCEPÇÃO AMBIENTAL

memória urbana coletiva: limites, conexões 
(vias), elementos/ áreas significativas 
(pontos nodais e marcos referenciais)

Base teórica: DEL RIO (1990), KOHLSDORF (1996), 
LYNCH (1997) 

OBJETIVO GERAL:

Preservar e incentivar a heterogeneidade 
sócio- espacial que caracteriza o bairro 
Rebouças, como forma de assegurar 
uma apropriação mais igualitária de seu 
espaço e potencializar a vitalidade 
urbana da área.

*Entendendo, a partir de JACOBS (2009), que a 
diversidade é capaz de prover a segurança 
urbana, o contato do público e a interação de 
usos, sendo característica natural das grandes 
cidades.

valorizar a identidade do bairro

assegurar a manutenção da 
diversidade sócio-espacial 

que hoje o caracteriza

compatibilizar os diferentes 
usos e escalas, humanizando 

sua apropriação

PRINCÍPIOS NORTEADORES

VALORIZAÇÃO DA 
MEMÓRIA URBANA

USO E OCUPAÇÃO 
DO SOLO

CIRCULAÇÃO E 
MOBILIDADE

ESPAÇOS LIVRES 
PÚBLICOS

LINHAS DE ATUAÇÃO

Rio Água Verde

Córrego do Prado

Rio Belém

Conexão
centro-bairro

Conexão
bairro-bairro
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Influência
perfil
popular

Influência
perfil de
alta renda

Influência
área
central

ESTAÇÃO
RODOFERROVIÁRIA

ESTÁDIO
DURIVAL
DE BRITO
E SILVA

UFPR

SHOPPING
ESTAÇÃO

UTFPR

SHOPPING 
CURITIBA

ESTÁDIO
JOAQUIM
AMÉRICO

UNICURITIBA

PUC-PR

IURD

MERCADO
MUNICIPAL

CENTRO

REBOUÇAS

JARDIM
BOTÂNICO

PRADO
VELHO

PAROLIN

ÁGUA
VERDE
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