
Área com dinâmica diretamente ligada ao Centro.
Usuários predominantes: jovens e adultos
1. Esquina para circulação de pedestres.
2. Estação em nível de transporte coletivo pela canale-
ta
3. Pontos de ônibus comuns

Área com dinâmica diretamente ligada ao Centro.
Usuários predominantes: jovens e adultos
1. Pontos de ônibus com destino à RMC.
2. Imóveis novos desocupados
3. Comércio de pequeno porte no térreo, com pensio-
nado em outros pavimentos
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Área de maior circulação de pedestres da região do eixo.
Usuários jovens e adultos
1. Intensa travessia de pedestres.
2. Intenso uso da canaleta por ciclistas.
3. SESC: caráter cultural com intenso uso diurno e noturno.
4. Bar com intenso uso noturno, jardinete em frente como 
extensão do bar.
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Área de maior circulação de pedestres da região do eixo.
Usuários predominantes: jovens e adultos
1. Espaço público subutilizado.
2. Edi�cação sem uso.
3. Con�ito de modais na caneleta exclusiva para transpor-
te coletivo.
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Área de pouca circulação de pessoas
Usuários predominantes: adultos
1. Posto de gasolina.
2. Parades cegas de grandes dimensões ao nível do 
pedestre e no alinhamento predial.
3. Rio a céu aberto nas três primeiras quadras.

Área com circulação de pedestres próximo à Estação Tubo.
1. Estação Tubo Brigadeiro Franco.
2. Rua sem saída, com �nal pedestrianizado.
3. Cruzamento com a Rua Brigadeiro Franco, intenso tráfe-
go de veículos.

Área com pouca circulação de pedestres.
1. Travessia arriscada para pedestres
2. Uso improvisado do canteiro central por pedestres.
3. Mau tratamento e manutenção dos jardinetes nas 
esquinas.

Área com pouca circulação de pedestres.
1. Muros cegos e altos.
2. Edifícios de uso residencial com térreo totalmente privativo.
3. Uso arriscado da canaleta por ciclistas ao longo de todo o 
eixo.
4. Pavimentação irregular ao longo de todo o eixo.
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Área com moderada circulação de pedestres
1. Praça 29 de Março
2. Comércio de pequeno porte que gera movimento 
de pedestres.
3. Cruzamento com a rua Desembargador Motta, 
intenso tráfego de veículos.
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Área com moderada circulação de pessoas
1. Travessia arriscada de pedestres.
2. Uso arriscado, porém constante, da canaleta por 
ciclistas.
3. Edifícios residenciais.
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Área com pouca circulação de pessoas
1. Canaleta exclusiva para transporte coletivo.
2. Via coletora comum.
3. Início do padrão de Eixo Estrutural (oeste) no bairro 
Bigorrilho.
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4. Praça 29 de Março: quadras de esporte, an�teatro, Feira 
de Artesanato e gastronômica aos domingos com grande 
público local.

5. Praça Rui Barbosa: importante terminal de transporte 
coletivo, manifestações artísticas e políticas

6. Praça General Osório: feiras temáticas

7. Praça Zacarias: importante terminal de transporte 
coletivo, circulação

8. Praça Carlos Gomes: terminal de transporte coletivo, 
circulação

1. Parque Barigui: diversos tipos de lazer, atrai públi-
co de toda a cidade.

2. Praça da Ucrânia: lazer e entretenimento durante 
toda a semana, feira gastronômica noturna e de 
orgânicos durante a semana, atende público local.

3. Praça da Espanha: Feira de Antiguidades aos 
sábados, atividades para crianças, yoga, shows, ócio 
aos domingos para público local, extensão dos bares 
e restaurantes do entorno

LEGENDA
Adensamento por verticalização

Preço da terra urbana (IPPUC, 2010)

Perceptível uso dos espaços públicos
por idosos

Perceptível uso dos espaços públicos
por jovens e adultos

In�uência da dinâmica central sobre a
região

In�uência da dinâmica residencial sobre 
a região 

Uso predominantemente residencial

Usos gastronômico, lazer e entretenimento

Usos de serviços gerais (lavenderias, o�cinas
mecânicas, pequenas lanchonetes)

Usos comerciais e de serviço (dinâmica 
central)

Centro Histórico de Curitiba, com intenso uso
gastronômico, de lazer e cultural

Praças, parques ou jardinetes

9. Praça Santos Dumont: ócio e circulação

10. Praça Tiradentes: marco zero de Curitiba, terminal 
de transporte coletivo, ócio e circulação.

11. Praça João Cândido: dentro do Centro Histórico de 
Curitiba, ruínas de São Francisco, junto ao Largo da 
Ordem (feiras aos domingos).

12. Passeio Público: ócio, contemplação, exposição de 
espécies. 

13. Praça 19 de dezembro: referência à fundação 
política do Paraná, conjunto de esculturas, ócio e 
contemplação.
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VISÃO SERIAL - METODOLOGIA DE GORDON CULLEN 

Pontos de maior �uxo de pedestres

Demarcação da Rua Prof. Fernando Moreira
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USO E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PRIVADO

USO E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

PEDESTRES EM SITUAÇÃO DE RISCO

CONFLITO DE MODAIS

INFRAESTRUTURA

LEGENDA

ESTUDO DE MUDANÇA DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS NA REGIÃO

SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO

ESPAÇO PÚBLICO

Pressão do mercado imobiliário

Imóveis e terreno vazios

Diversidades de usos no entorno

Usos do solo no eixo não promovem vitalidade

Edifícios dão costas para o espaço público

Demanda por residência temporária para estu-
dantes

Relevância do transporte público

Potencial de integração entre praças, parques e jardi-
netes

Intenso uso de bicicleta ao longo do eixo

Intenso uso no entorno do SESC, em período diurno 
e noturno

Cruzamentos intensos de veículos (seis ruas)

Rio como obstáculo

Rio e vegetação como potencial de paisagem dife-
renciada no Centro

Falta de legibilidade do espaço

NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO ENTRE PÚBLICO E PRIVADO

VITALIDADE

ESPAÇO PRIVADO

A pedestrianização da Rua Professor Fernando Moreira gera uma mudança no trânsi-
to da região, considerando que �ca impossibilitada a passagem de veículos nesta e 
em alguns cruzamentos com a via, como já era em dois trechos existentes.

Foram mantidos abertos, porém com plataformas de pedestres para diminuição de 
velocidade, as ruas de maior movimento, como a Rua Desembargador Motta e a Rua 
Brigadeiro Franco, além da Alameda Augusto Stellfeld, por ser uma das únicas liga-
ções do Centro ao bairro Bigorrilho.
 
O projeto foi pensado considerando o princípio da soberania do pedestre na região, 
portanto houveram algumas desvantagens para os veículos particulares, que terão 
um caminho de algumas quadras mais longe a percorrer para desviar o novo eixo 
pedestrianizado.


