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O plantio de árvores tem o 
objetivo de melhorar o 

microclima da rua, para 
que possa atrair pedestres, 

convidando à contem-
plação e descanso.

A primeira proposta de modificação de desenho urbano retorna ao conceito do projeto, utilizando a Rua Emiliano Perneta como espinha 
dorsal, alterando as relações de segurança de sua área com o entorno e influenciando positivamente a situação da segurança no 
polígono.

Acompanhando as discussões já existentes na esfera pública curitibanaa respeito da restrição para circulação de veículos particulares na 
área central, conforme preconizado na última revisão do Plano Diretor de 2015, a proposta visa configurar a R. Emiliano Perneta como 
espaço compartilhado . Para tanto, a proposta se adianta sobre o tema, proporcionando um período de transição, em que o tráfego 
veicular na R. Emiliano Perneta, porém através de um espaço compartilhado que se utiliza das técnicas de traffic calming para reduzir o 
volume e a velocidade dos veículos e privilegiando os pedestres, atuando como uma extensão das características de ocupação da Rua 
XV de Novembro. O objetivo é aumentar a presença e a permanência de observadores na área, tendo em vista que, conforme 
informações da Polícia Militar do Estado do Paraná contidas na prancha 1, a R. Emiliano Perneta cruza as áreas com maior e menor 
densidade de ocorrência de crimes dentro do polígono, justificando portanto sua utilização como ponto condutor das ações de controle 
e integração apresentadas na prancha 3.

Para obter este caráter de rua voltada ao pedestre, a via carroçável foi eliminada, elevando toda via ao nível do passeio, substituindo todo 
o piso por peças de concreto intertravadas de 4 cores diferentes, que definem um desenho organico e o espaço reservado a veículos.

Para convidar os pedestres à permanência, foi promovida uma arborização da via, utilizando espécies nativas de pequeno porte e raizes 
pivotantes como o Ipê Amarelo, à sombra das quais foram disponibilizados bancos em pontos estratégicos próximos a fachadas de bares 
e escolas. Estes pontos de permanência também foram concentrados na extremidade leste, onde há maior concentração de crimes, 
aproveitando e direcionando a densidade habitacional da extremidade oeste para esta área.

O projeto também compreende a transformação da Rua Sen. Alencar Guimarães para abrigar funções e atividades de funcionamento 24 
horas, para que possa atrair fluxo e movimentação, dada sua importância como ponto de ligação entre as praças Osório e Rui Barbosa, 
aproveitando seu caráter atual de rua comercial para promover usos flexíveis sobre o passeio, como pontos para estacionamento de food 
trucks, espaços para apresentações musicais/culturais ao ar livre, colocação de stands para feiras de artesanato, brechós, etc.

   

A passagem de veículos é 
compartilhada,  utilizando 

um traçado sinuoso e 
chicanes para acalmar o 
tráfego e preparar a rua 

para no futuro se integrar à 
propostas de fechamento 

do Centro para veículos.

 Um canteiro contínuo 
acompanha o traçado da 
rua, atuando como ponto 

de drenagem das águas 
pluviais, e alargando-se 

para acomodar o plantio 
de árvores em pontos 

estratégicos como escolas, 
bares, restaurantes e o 

centro cultural, cujos 
bancos disponibilizados em 

sua sombra providenciam 
espaços para integração e 

socialização. 

 A arborização é disposta de 
forma a compor uma 

paisagem sem no entanto 
prejudicar a visibilidade do 

comércio local, 
potencializando o 
desenvolvimento 

econômico e a circulação 
de pessoas.

Toda a rua foi elevada ao 
nível do passeio, 

privilegiando o pedestre e a 
permanência no espaço 
público, sem no entanto 

fechá-la totalmente para o 
tráfego local de veículos,     

criando um espaço 
compartilhado seguro.

 A proposta para a Rua 
Senador Alencar Guimarães 

é de gradualmente 
transformá-la em um 

espaço de atividades que 
funciona 24 horas por dia, 

trazendo vitalidade e fluxo 
para o entorno mais 

perigoso do polígono, 
através do incentivo à 

ocupação de atividades 
econômicas temporárias, 

como food trucks, barracas 
de artesanato, brechós, etc



 Para dar esse caráter de 
espaço mutável à Rua, a 

iluminação por meio de 
postes foi substituída por 
luminárias suspensas por 

cabos, que deixam todo o 
espaço da rua livre para as 

propostas de ocupação

      O objetivo é que o novo 
espaço seja usado para 

atividades lúdicas e 
culturais, como jogos, 

apresentações musicais ou 
teatrais,  instalações 

artísticas temporárias, e 
como fomento para a 

transformação do comércio 
na região, atualmente 

dominado por lojas que não 
permanecem abertas 

durante a noite.
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