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Detalhamento
MORADIA SOCIAL NA METRÓPOLE DE CURITIBA UMA PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO PARA A OCUPAÇÃO IRREGULAR BONFIM - ALMIRANTE TAMANDARÉ
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Verifica-se na planta do detalhe 1 que além das edificações existentes há a 
implantação de novas unidades habitacionais, essa proposta de ocupar os espaços 
vazios no meio das quadras busca demonstrar que existem diferentes formas de 
apropriação do espaço e opções para a relocação. Como já mencionado 
anteriormente a maior parte da população relocada pode ficar no próprio 
assentamento, isso é uma alternativa boa para os moradores que não precisam se 
afastar da área onde moram e para o poder público que não precisa encontrar uma 
nova área e fazer outro loteamento.

No detalhe 1A observa-se a área de convivência que tem como conceito a 
idéia de que os moradores tem algo em comum, que tem expectativas mútuas, que 
dependem uns dos outros. Já é possível perceber hoje que no Bonfim a rua é uma 
extensão da casa, com crianças brincando, pessoas conversando, até sendo usada 
como varal de roupas. Essa área de convivência busca incentivar esse uso.

O piso é de outra cor marcando que naquele espaço se forma um núcleo. 
Existem equipamentos de lazer infantil, mesas de jogos, bancos, além de uma área 
para o armazenamento de resíduos sólidos. A área é arborizada e bem iluminada 
podendo ser usada em durante todo dia.
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