
Arquitetura e Urbanismo
Universidade Federal do Paraná
Trabalho Final de Graduação

Conceito e Diretrizes
Espaço seguro: estratégias para o aumento da segurança e redução da 
criminalidade no centro de Curitiba
Rodrigo P. Nitto - Prof.ª Orientadora Letícia N. Gadens 3/6

A

A partir da leitura do espaço proporcionada pelo diagnóstico, identificamos alguns temas gerais a serem 
trabalhados: primeiro, as características de uso e ocupação do solo, a ocorrência de atividades criminosas,   
a forma como cada parte do polígono se conecta com o entorno e se influencia mutuamente, 
trabalhando essas características a fim de proporcionar uma dinâmica em que os pontos fortes de cada 
parte sejam disseminados e seus pontos fracos atenuados pela influência positiva das demais. 

O conceito do projeto se inspira nas ideias de Narcís Sierra e Oriol Bohigas de osmose, empregadas na 
transformação de Barcelona para os jogos olímpicos de 1992, uma metáfora para uma política de 
estratégias de intervenções pontuais e gerais com o objetivo de influenciar e requalificar positivamente seu 
entorno, compartilhando vantagens e qualidades.

Como as áreas mais perigosas do 
polígono encontram-se na região 
entre as três praças, serão 
necessárias ações de integração 
para promover a permanência 
de pedestres, através de 
readequações de seu espaço, 
uso e entorno,  da conexão que 
mantém entre si, e da promoção 
de política de expansão do 
estoque de habitações no 
entorno do polígono, 
contribuindo assim para o 
aumento de fluxos e olhos 
vigilantes na rua, em alusão à 
teoria de Jane Jacobs para 
espaços seguros.

Assim, a estruturação da proposta 
se inicia com a identificação das 
três praças do polígono e do eixo 
conector que o cruza, como uma 
espinha dorsal, representado pela 
Rua Emiliano Perneta. Este eixo 
será o fio condutor das propostas 
de intervenção, organizando a 
osmose urbana de forma a 
difundir a segurança pública pela 
área das propostas, propiciando 
a osmose urbana e organizando 
as ações e estratégias.

As estratégias de vigilância 
compreendem as recomendações do 
que Jane Jacobs denomina de “olhos 
na rua”, ou seja, a ideia de que a 
presença de observadores no espaço 
público tem efeito desencorajador no 
comportamento do crimonoso 
potencial, que prefere agir em áreas 
vazias, pouco iluminadas e com baixa 
permeabilidade visual na relação dos 
lotes com a rua. Assim, as ações 
relacionadas a esta diretriz tem o 
objetivo de combater estes pontos de 
fragilidade, criando um efeito positivo 
sobre a redução de criminalidade e 
aumento da sensação de segurança.

Estratégias de integraçâo remetem às 
pesquisas sobre sintaxe espacial, que 
relacionam segurança com a 
capacidade do espaço de se 
relacionar com seu entorno, atuando 
em conjunto com as estratégias de 
vigilância no sentido de modificar 
fluxos e trajetos para otimizar as 
oportunidades de encontro e 
presença no espaço público, para que 
pedestres protejam-se uns aos outros, 
eliminando pontos cegos e areas de 
vulnerabilidade no espaço.

Resultado da evolução das pesquisas 
de CPTED (Crime Prevention Through 
Environmental Design), as ações 
relacionadas à diretriz de controle 
atendem à recomendações para 
aumentar a segurança dos espaços 
públicos através da modificação da 
relação dos agentes com o espaço, 
empoderando-os para que sintam-se 
responsáveis pela segurança, 
promovendo oportunidades para que 
assumam uma posição ativa sobre as 
condições do espaço, eliminando 
oportunidades para deterioração do 
espaço físico e outros impactos 
negativos sobre a sensação de 
segurança que levam ao abandono 
das áreas públicas.

Outros tipos de propostas, a serem 
adotadas pontualmente dizem 
respeito à eliminação de barreiras 
visuais e vazios urbanos que 
prejudicam a vigilância natural e 
a sensação de segurança. Por 
outro lado, edifícios desocupados 
também serão englobados pelo 
projeto para promover 
diversidade de usos, comerciais e   
residenciais, para combater o 
esvaziamento e o declínio 
econômico dentro do polígono.

Por fim, um dos objetivos principais 
é também revitalizar o fluxo dentro 
do polígono utilizando o potencial 
das quadras com maior densidade 
habitacional, estimulando seu 
fluxo nas áreas perigosas ou 
degradadas, para que não 
dependa apenas do fluxo de 
visitantes, criando laços de 
pertencimento que suscitam 
sentimento de responsabilidade 
dos moradores do polígono sobre 
a segurança da área onde 
moram, aumentando assim o 
controle que possuem sobre sua 
situação no espaço
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a) Eliminação dos espaços 
murados e integração dos lotes ao 
espaço público nas áreas onde há 
grande extensão de lotes sem 
abertura para a via pública
b) Readequação dos pontos de 
ônibus, principalmente na Praça Rui 
Barbosa e Av. Marechal Floriano 
Peixoto, para que forneçam maior 
segurança aos passageiros
c) Utilização de traffic calming para 
permitir tráfego sem perturbar a 
passagem de pedestres, utilizando 
o trecho indicado na Rua Emiliano 
Perneta como ponto indutor 
desenvolvimento no polígono.
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a) Readequção do sistema viário 
com o objetivo a conexão da área 
de intervenção com o Centro 

b) Melhoria das praças, 
principalmente a Praça Rui 
Barbosa, para que funcionem 
como espaços de integração 
social

c) Proposição de área de indução 
de comércios mistos, com vistas a 
promover um fluxo mais variado e 
intenso de pedestres
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d) Readequação dos fluxos dentro 
da Praça Rui Barbosa, para que 
possibilitem maiores opções de 
trajeto e fluxo de pedrestres
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a) Eliminação de barreiras visuais 
(placas, propagandas, paisagismo) 
que prejudicam a visibilidade do 
ambiente

b) Indução ao aumento do 
estoque de habitações do 
polígono, utilizando terrenos vagos 
disponíveis na área em declínio 
econômico M3

c) Melhoria da iluminação das vias 
no entorno das áreas mais visadas 
pelos criminosos

X

X

X

d) Modificação das regras de 
zoneamento para exigir a abertura 
do térreo dos edifícios para a rua, 
criando áreas de uso misto 

e) Proposição de área com 
atividades 24 horas por dia na 
regiâo mais suscetível a crime 
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