
REQUALIFICAÇÃO DA RUA PROFESSOR FERNANDO MOREIRA - CURITIBA

REQUALIFICAÇÃO DA RUA PROFESSOR FERNANDO MOREIRA - CURITIBA
ALUNA: DANIELLA PADILHA BUZATTO

ORIENTADORA: DRA. MADIANITA NUNES SILVA
TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO - UFPR - 2017 1 / 6APRESENTAÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Rua Professor Fernando Moreira se situa na região central de Curitiba, consolidada desde sua criação como uma região de expan-
são central.  Só veio a ser efetivamente urbanizada entre o �nal do século XIX e o início do século XX. Consiste na extremidade de 
um dos eixos estruturais do município, o Eixo Oeste, destinando metade da sua extensão transversal para via exclusiva de ônibus 
biarticulado e linha direta, interligando o bairro Centro ao Bigorrilho e Mercês. A via, em sua origem conhecida como Avenida 
Canal, é parte do Plano Agache, plano diretor de 1942, sendo projetada como uma radial secundária que interligava o centro da 
cidade à rodovia que leva ao norte do estado.
Durante toda extensão da rua a ocupação é completamente diferente da observada no Eixo Estrutural que se inicia em sua extre-
midade, tanto em relação às edi�cações quanto ao espaço público, que se encontram em processo de degradação e abandono.

PRINCÍPIOS DE PROJETO

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

ETAPA 01 CONSTRUÇÃO DE CENÁRIO REAL

Etapa de diagnóstico

Levantamento de Campo
 Diurno
 Noturno

Análise dos dados levantados
Mapa síntese
Visão serial (CULLEN, 1971)
Diagrama de questões

ETAPA 02 CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS PROSPECTIVOS

Estudo de tendências futuras de 
ocupação com base na dinâmica 
urbana existente. 

(MOREIRA, 2004)

Representação grá�ca dos cenários

Cenário prospectivo 01

Cenário prospectivo 02

Cenário prospectivo 03

ETAPA 03 CONSTRUÇÃO DE CENÁRIO DESEJÁVEL

Busca de equilíbro entre as tendências estudadas nos cenários prováveis.

De�nição dos objetivos a serem alcançados com o projeto de requali�cação da via e seu entorno.

Representação grá�ca do cenário desejável.

CIDADE ENTORNO RUA

ETAPA 04 PROPOSIÇÃO DE PROJETO URBANO

Detalhamento do projeto de requali�cação urbana, trabalhando em duas esferas de intervenção:

+

Alternância de escalas
Primeiramente, busco-se entender a inserção da área na dinâmica da cidade de Curitiba. Depois, diminuiu-se os estudos para a 
escala do entendimento dos usos regionais deste eixo, sua função diante de seu entorno mais imediato. Por último, desenvolveu-se 
o projeto na escala da rua, propondo potencialização de usos já existentes e indução de novos usos, considerando o estudado nas 
escalas anteriores e seu respectivo impacto nestas. 

PROBLEMÁTICA

A região da Rua Professor Fernando Moreira constitui um patrimônio urbano, histórico e socialmente construído, que hoje tem o 
uso e apropriação prejudicados pelos espaços de passagem materializados nas vias. É possível observar a existência de espaços 
residuais, que não tem criado um “cotidiano público”, conceito que se refere a “processos interativos, representativos e simbólicos 
relacionados à experiência vivida, que constroem sociabilidades de rua, enquanto espaço de uma vida pública” (LEITE, 2007. p. 19). 
Concordando com Leite, a área da rua não pode ser simplesmente um espaço desocupado e sem funcionalidade, mas uma área 
social, cujo signi�cado se constrói por ações cotidianas das pessoas que o utilizam, e que o diferenciam de outros espaços.
A falta de atratividade tem causado uma degradação da região, com perda de suas funções originais e a ruína de suas estruturas 
físicas, prejudicando o sentimento de pertencimento por parte da população e consequentemente, aumentando os índices de 
criminalidade, conforme identi�cou-se na pesquisa. A área tem sofrido também um esvaziamento, perdendo sua essência de área 
central e, apesar de possuir toda a infraestrutura necessária para ocupação - como sistema viário consolidado, saneamento, ener-
gia, transporte coletivo e equipamento cultural - tem se tornado cada vez mais um espaço para passagem de veículos. 

A intervenção compreende a paisagem como um sistema ecológico, cultural, social e estético, buscando reconstituir a área como um 
espaço essencial para a identidade e referência dos cidadãos, voltando o lugar para a escala humana através de um trabalho que 
busca o equilíbrio e a �uidez entre o público e privado.

ELEMENTOS PROCESSOS

Rio
Estrangulamento, rejeição e degradação do 

córrego a céu aberto

Vias
Má proporção de espaço para pedestre e 

veículos/transporte cole�vo 

Passeios
Desconforto e sensação de enclausuramento 

pela falta de escala humana
Falta de interligação de usos com os espaços 

livres públicos do entorno - circulação
Falta de atra�vidade para o público local - 

permanência

ESPAÇO PÚBLICO

Praças e 
jardinetes

ELEMENTOS PROCESSOS

Subu�lização

Dinâmica de valorização imobiliária

Falta de vitalidade por mul�funcionalidade

ESPAÇO PRIVADO

Lotes

LEGENDA
Curitiba dentro do estado do Paraná

Região da Rua Professor Fernando Moreira

Regional Matriz (Bairro Centro e região periférica do Centro)

Eixos estruturais de Curitiba

JUSTIFICATIVA PROJETUAL

Os centros são considerados o local de maior dinâmica da vida urbana, concentrando intenso �uxo de pessoas, veículos, mercado-
rias e o setor terciário como um todo. Porém, ao longo da história - e no caso brasileiro, particularmente a partir de meados do século 
XX - com a expansão populacional das grandes cidades, as mudanças culturais, a dinâmica do mercado imobiliário e o avanço da 
tecnologia, os centros foram aos poucos sendo esvaziados, tanto para o uso comercial e de serviços, mas principalmente para o uso 
residencial de uma população de renda média e alta.
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FONTE:  Acervo IPPUC, 1942.Planta de Curitiba segundo Plano Diretor de 1942

Avenida Professor Fernando Moreira, entre as Al. Presidente 
Prudente Morais e Rua Visconde de Nacar – asfaltamento – 1961

Hospital Evangélico e parte do Bairro Bigorrilho ao fundo em 1959.
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(ii) a soberania que os veículos particulares e o transporte público possuem na região, 
con�gurando cruzamentos com vias de tráfego intenso e via exclusiva pra transporte 
coletivo

Entre as questões a serem enfrentadas no projeto, foram constatadas:

(i) a subutilização de imóveis gerados pelo esvaziamento populacional e os interesses imobiliários na região que está em processo 
de especulação

(iii) verticalização consolidada nos extre-
mos da via, que ainda é marcada por uma 
paisagem de edifícios de menor altura

(iv) presença do Rio Bigorrilho a céu aberto, 
remanescente de paisagem pretérita prati-
camente inexistente na área central

(v) a grande extensão de muros cegos de frente para a Rua Professor Fernando Morei-
ra, que causa falta de escala humana e consequente sensação de insegurança

(vi) presença de áreas ivres públicas subutilizadas e sem articulação entre elas
(vii) presença de equipamentos culturais, 
religiosos e públicos

INFRAESTRUTURA CONSOLIDADA

+

CAPITAL IMOBILIZADO EM CIDADE 
CAPITALISTA SUJEITO À VALORIZAÇÃO

DEMANDA POR ESPAÇOS PÚBLICOS DE 
QUALIDADE

+

DEMANDA POR HABITAÇÃO EM ÁREA 
CENTRAL

X
IMPORTÂNCIA CULTURAL

E
ECONÔMICA


