
A relação do espaço urbano com 
a natureza é tradicionalmente 
contraditória, pois ao passo que o 
desenvolvimento da urbanidade 
depende de recursos naturais, 
suas dinâmicas não incorporam a 
natureza em sua paisagem como 
um elemento expressivo. Sob uma 
ótica puramente territorial, é central 
a questão fundiária e habitacional 
quando se fala de meio ambiente, 
pois a cidade que é conduzida 
em partes por um mercado formal 
especulativo e excludente, e em 
partes por uma ocupação informal 

gerada pela restritividade do outro, 
gera uma cidade segregada e 
desigual, com danos ao meio 
ambiente. Para efetivamente aliar 
a demanda ambiental à urbana é 
necessário construir uma proposta de 
intervenção que repense o espaço da 
cidade, entendendo o meio urbano e 
o natural como um todo, um sistema 
complexo e não fragmentado; que 
atenda irrestritamente à população, 
não perpetuando determinados 
privilégios; e garanta o acesso à 
natureza não como uma concessão, 
mas como um direito social, tão 
importante quanto qualquer outro.

OCUPAR PARA PROTEGER
Apresenta-se uma proposta de intervenção na comunidade São Judas 
Tadeu, na Região Metropolitana de Curitiba. Para tanto, considerou-se 
também a sua articulação com a escala  intermunicipal, uma vez que a 
dinâmica urbana que lhe dá origem não se encerra nos limites da ocupação.
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Cidades compactas e difusas ao mes-
mo tempo, conforme o conceito elab-
orado por Abramo. Com o crescimento 
desordenado da metrópole, a pobreza, 
tende a se concentrar em áreas per-
iféricas por meio da informalidade, 
ocupando áreas de risco. Além de estar 
situada na área periférica da cidade de 
Curitiba, a APA do Iguaçu sofre grande 
pressão do vetor de crescimento da 
mancha urbana do município.

Dentro do contexto urbano 
a APA do Rio Iguaçu apre-
senta-se como uma barrei-
ra. As poucas vias existentes 
servem apenas como pas-
sagem, não proporciona-
ndo nenhuma relação do 
meio urbano com o meio 
natural. Este mecanismo de 
conservação através de de-
limitação, subutiliza os po-

O Rio Iguaçu é um dos principais 
do estado do Paraná. Corta a 
metrópole de Curitiba, onde existe 
uma área de proteção ambiental 
(APA) de gestão intermunicipal. 
Apesar de incorporar programas 
como parqus, jardim zoológico e 
um parque náutico, não há inter-
relação entre os programas 
da APA e seu uso é bastante 
reduzido.

tenciais da área e prova-se 
ineficiente, dado o grande 
número de ocupações ir-
regulares dentro dos limites 
da APA. Tais comunidades 
vivem uma relação contra-
ditória com o meio natural: 
ao mesmo tempo que são 
nocivas, elas dependem e 
possuem um sentimento de 
pertencimento ao local.O
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Para assegurar a manutenção 
da qualidade ambiental das 
cidades é preciso mais do 
que iniciativas isoladas. Faz-
se necessário desenvolver um 
planejamento sistêmico integrado 
de todo o território municipal 
e metropolitano, considerando 
premissas de sustentabilidade, 
compatibilizando a expansão 
urbana com a qualidade ambiental 

Nesse sentido, a ideia de ocupar 
para proteger não propõe a 
expulsão das comundiades 
instaladas na APA do Iguaçu, mas 
uma readequação da integraçã odo 
tecido urbano com a área ocupada. 
O partido propõe um novo 
desenho urbano que visa respeitar 
e intensificar a biodiversidade, 
tornando a APA o elemento 
propulsor dessa transformação.

A expansão da APA para 
dentro da cidade será feita 
pelos braços ecológicos 
(   Prancha 4), que serão 
corredores articuladores 
de infraestrutura verde, 
conectando diferentes 
pontos interligados por 
terrenos vazios, praças, rios 
e áreas livres identificados.

O eixo de modais ativos (  Prancha 
5) passará a conectar as atividades já 
existentes com novos usos propostos: 
habitacional, educativo, recreativo e 
produtivo. As novas ocupações estarão de 
acordo com as condicionantes ambientais e 
buscarão intensificar as relações ecológicas. 
As vias protetoras (    Prancha 10) fazem 
a articulação das vias que cruzam a APA, 
mas não definem o seu perímetro para não 
conformarem uma barreira fisica.ec

o
ss

is
te

m
a 

ur
b

an
o

ex
p

an
sã

o
 d

a 
A

PA

o
cu

p
aç

ão
 d

a 
A

PA

p
ro

p
o

st
a 

m
ac

ro
es

ca
la e o respeito à biodiversidade. 

É entendido que não é a 
existência da urbanização em si 
que é promotora de problemas 
ambientais, mas um determinado 
padrão de urbanização. A 
ocupação por meio da educação 
ambiental e do senso de 
pertencimento ao lugar pode 
colaborar com a conservação do 
meio ambiente e da natureza.
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BRAÇOS

COMPOSIÇÃO DOS BRAÇOS ECOLÓGICOS:

ADENSAMENTO

ECOLÓGICOS

VIA VERDE

EQUIPAMENTOS MODELO 6

RIO PROTAGONISTAPERMEABILIDADE

ECONOMIA LOCAL5

Infraestrutura verde concomitante às vias tal 
como biovaletas e rain gardens para absorção e 
tratamento de águas pluviais e poluentes do 
pavimento. A implantação será possibilitada 
através de captações do FIDA.

. 

Promoção de espaços que incentivem ações 
comunitárias e grupos que fortaleçam a iden -
tidade local e uso recreativo da paisagem.Implantação de equipamentos 

modelo carentes na área de porte 
extra-local. A obtenção dos terrenos 
de interesse será feita com o auxílio 
do Direito de Preempção e Consór-
cio Imobiliário.

Despoluição de rios e córregos através de 
medidas de saneamento, limpeza e educação 
ambiental, bem como sua incorporação à 
paisagem como elemento articulador.

-

-
.

Bem como levar urbanidade à APA, o projeto propõe a expansão da APA para dentro da 
cidade. Os Braços Ecológicos são paisagens contínuas que trazem uma nova ambiência ao 
meio urbano, apresentando uma composição de elementos apresentada a seguir:Á
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Substratos verdes provinos da APA 
que geram um tipo de paisagem 
requali�cada para a cidade e 
contribui com a intensi�cação da 
biodiversidade. Este tratamento pais-
agístico será �nanciado pelo FIDA.

Adensamento do perímetro das vias que intensi�que e promova o contato da 
população com a nova urbanidade dos braços. Os lotes de interesse da região 
serão submetidos à ação dos instrumentos urbanísticos IPTU Progressivo no 
Tempo, Operações Urbanas Consorciadas e Consórcio Imobiliário, que em 
conjunto promoverão a democratização das áreas verdes livres e a promoção do 
direito à cidade. O coe�ciente básico da região será 1, podendo chegar a um 
máximo de 2. A obtenção do coe�ciente extra é obtido por compra, que auxilia 
na captação de mais-valia do solo urbano para o Fundo Intermunicipal de 
Desenvolvimento Ambiental (FIDA), instrumento criado para �nanciamento da 
requali�cação da área.
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AGROECOLOGIA4

Os equipamentos já existentes e atualmente desarticulados passam 
a ser integrados a outras instalações por meio de um eixo de modais 
ativos. Novos equipamentos podem ser implementados com o uso 
de Parcerias Público-Privadas, que encontram atrativos nos 
investimentos públicos realizados a �m de melhorar a localização.

Uso produtivo de áreas reservadas da APA, servindo de 
laboratório de práticas agroecológicas e relacionadas à 
biodiversidade, além de oferecer emprego à 
comunidade local. Ativamento da economia local.

PAISAGISMO2
Investimento do FIDA na requali�cação do espaço da 
APA. Uso paisagístico e recreativo da paisagem 
pré-existente, integrando as cavas à vida da comunidade.

PISCICULTURA

3Utilização de tanques naturais para 
promoção de psiciultura como 
ferramenta de desenvolvimento local. 
Implementação de instalações de apoio 
a partir do FIDA.

VIA PROTETORA

1

Vias que percorrem o perímetro da APA, articulando o 
transporte coletivo e individual da região. Seu traçado 
não coincide com os limites da Área de Preservação a �m 
de não sufocá-la, bem como evitar estabelecer um limite 
explícito para a cidade, entrando de acordo com os 
conceitos estabelecidos. As Vias Protetoras têm um 
tratamento similar ao proposto para os Braços 
Ecológicos.

MODAIS ATIVOS5
Uma via de modais ativos conecta os diferentes 
equipamentos e comunidades, bem como espaços de 
permanência e contemplação. O projeto dessa via está 
integrado às melhorias de Paisagismo.

EIXO DE MODAIS
ATIVOS
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ANÁLISE DA COMUNIDADE

SÃO JUDAS TADEU
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A comunidade São Judas Tadeu, localizada no limite entre 
os municípios de Curitiba e São José dos Pinhais, apresenta 
um elevado grau de isolamento. Além da distância física 
em relação aos centros urbanos de ambos municípios, a 
ocupação ainda tem seu acesso restrito por uma rodovia 
de grande movimentação, bem como o rio Iguaçu e um 
canal, figurando como uma ilha na área de proteção 
ambiental.

Apesar de ser uma ocupação informal de densidade 
relativamente alta, as habitações não ocupam a totalidade 
dos lotes, apresentando áreas permeáveis, bem como 
espaços de quintal e jardim. Esse fato amplia a percepção 
do espaço público, bastante utilizado pela comunidade, 
especialmente a rua enquanto local de encontro.
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A área em que está localizada a ocupação foi utilizada 
previamente para extração de areia, apresentando um 
relevo relativamente plano, mas bastante alagadiço. A 
proximidade com um rio de grande vazão e o clima local 
aumentam os riscos de inundação.

Percebe-se, assim, uma relação ambígua com a natureza. 
Ao mesmo tempo em que há uma atividade prejudicial, a 
comunidade depende de seu entorno. Além das atividades 
de moradia, a atividade ainda apresenta atividades de 
agricultura urbana, como nas áreas mais esparsas ao sul.



Piscicultura

Reflorestamento

Reflorestamento

Praça

Rio Iguaçu

Eixo de modais ativos

Eixo de modais ativos

Habitação existente

Tipologia habitacionais

Eixo de modais ativos

Atividades coletivas

Biovaleta

Biovaleta

Quadras coletivas
(       Prancha 8)

Eixo de modais ativos
(       Prancha 5)

(       Prancha 5)

Passagens
(     Prancha 10)

(       Prancha 8)

Biovaleta

Biovaleta

Biovaleta

(       Prancha 8)

Permanência das residências consolidadas 
e não se classifiquem como subnormais 
e suscetíveis a risco socioambiental. 
Incorporação de novas residências e 
relocação das postas em risco dentro 
da própria região, de modo a espairar 
e diversificar a ocupação. Quadras 
coletivas são propostas.

Incorporação de uma malha viária que 
respeite as condições do desenho 
da malha original e as características 
ambientais locais, que promova a coesão 
das novas ocupações e as articule com o 
restante da APA de modo integrador e 
passível de expansão. 
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Preservação do relevo e das condicionantes 
locais que garantam a espacialidade e 
a ambiência socioambiental da região, 
como os pontos alagadiços, nascentes e 
bolsões verdes. Os limites são definidos 
por um canal que conduz as águas pluviais 
ao rio. A água captada no assentamento 
é guiada por biovaletas que demarcam 
vias transversais no Masterplan.

A partir da análise realizada, a proposta concentrou-se em resolver três aspectos centrais do assentamento: a existência de áreas alagáveis; 
o isolamento da comunidade em relação aos municípios vizinhos; e a disponibilidade prévia de áreas abertas e permeáveis.

PROPOSTA
MASTERPLAN

0m 100m 200m

Novas habitações

Habitações pré-existentes



COBERTURA MORTA
AREIA COMPACTADA
AGREGADO MIÚDO
AGREGADO GRAÚDO
CAPTAÇÃO

200

PASSEIO VIA COMPARTILHADA

350 350400

ESCALA

TIPOLOGIAS HABITACIONAIS QUADRAS TIPO

FACHADAS ATIVAS

LOCAL

A partir das condicionantes ambientais – áreas inundáveis – e da identi�cação 
e remoção de habitações subnormais, desenvolveu-se um desenho que 
respeita as habitações remanescentes e propõe uma nova morfologia para as 
quadras. O lote convencional é substituído por um grande lote coletivo, que 
tem como objetivo intensi�car as relações presentes na comunidade. Ainda 
neste sentido, são previstos espaços para atividades comunais no interior das 
quadras, como hortas, quadras esportivas e playgrounds. Para além disso, 
optou-se por posicionar um estacionamento coletivo para a quadra próximo 
às vias principais, não rejeitando-o como modal, mas não privilegiando-o 
enquanto modal principal. 

Algumas fachadas no alinhamento 
dos passeios serão ocupadas por 
usos comerciais para fortalecer a 
dinâmica urbana nos espaços 
públicos.

Para promover a economia local e 
incentivar a criação de uma comuni-
dade mais interativa, o uso do solo 
combinará comércio e habitação.

Infraestrutura verde para recolher, 
reter e tratar água da chuva, além de 
evitar enchentes na comunidade.

USO MISTO

BIO VALETAS

CASAS EXISTENTES 2 PAVIMENTOS

+

+
2 PAVIMENTOS

+
TÉRREO COMERCIAL

ÁREAS DE EXPANSÃO
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ESPAÇO PÚBLICO
Algumas ferramentas visam fomentar a produção de espaços públicos articuladores 
entre diferentes usos e ocupações da região que permitam a expressão da identidade 
local e integrem o homem ao meio ambiente de modo consciente. Os espaços 
públicos têm o seu uso recodificado segundo as necessidades ao longo do tempo, 
com a promoção de equipamentos e atividades itinerantes de lazer e promoção da 
urbanização do entorno. Esses espaços tornam-se locais de manifestação pública 
conectados entre si para consolidação de uma rede de integração entre os usos e 
ocupações nas escalas local e extralocal. São pontos focais que qualificam e valorizam 
o entorno e fomentam a espacialização e consolidação de novas identidades.

CORTE ESPAÇO PÚBLICO

NOVAS CENTRALIDADES

FERRAMENTAS PARA O EMPODERAMENTO SOCIAL
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Escala Local

Identi�cação das habitações 
subnormais e vazios.

Implantação da infra-estrutura 
básica.

Construção das novas edi�cações.

Escala Macro

FASES DE IMPLEMENTAÇÃO

1

2a

2b

3

4

Relocação das  famílias em etapas 
de implementação das edi�cações. 
Para que não haja remoção das 
mesmas do local, intensi�cando a 
participação popular durante todo 
o processo.

441

2

3
4

1
Identi�cação dos espaços vazios 
circundantes no entorno da APA 
do Iguaçu e a construção dos 
braços ecológicos partir deste.

2
À partir dos equipamentos já 
existentes intra-APA, veri�ca-se a  
falta de conexão entre eles e a 
comunidade. Juntamente com a 
intenção de dar um uso 
sócio-ecológico à ela, é proposto 
novos equipamentos criando-se 
um eixo longitudinal que atende as 
demandas do entorno imediato de 
cada nó. Isto ocorre em conjunto 
com a implementação da infra-es-
trutura básica.        

3
No Estatuto da Cidade (Art.2, XIV), 
a regularização fundiária e urban -
ização de áreas ocupadas por 
população de baixa renda, medi-
ante ao estabelecimento de 
normas especí�cas para o uso e 
ocupação do solo, é citada como 
diretriz geral. A Lei de Zoneamen -
to e Uso do Solo dá subsídios para 
que o gabarito mínimo de 3 
andares seja respeitado.

Conscientização da população 
local acerca da implementação do 
projeto. Em paralelo com à 
construção dos braços ecológicos.

MOBILIDADE

VIAS PROTETORASPASSAGENS VERDESESTACIONAMENTOS

A mobilidade na proposta foi pensada 
em duas escalas. A macromobilidade 
trata da articulação do tecido 
interno à área de intervenção por 
meio da requalificação das vias 
e implementação de transporte 
público. Internamente são 
enfatizados os modais ativos e as vias 
são desenhadas de forma a valorizar a 
escala do pedestre. 

As vias protetoras, que 
articulam as vias que cruzam 
a APA, se constituem como 
uma requalificação de vias 
previamente existentes e 
contam com tratamento 
paisagístico, bem como a 
provisão de transporte público 
coletivo.

A fim de transpor a barreira constituída 
pela rodovia BR277, são propostas pas-
sagens que permitam o transporte por mo-
dais ativos, bem como o deslocamento de 
animais.

Como forma de criar outra vivência 
na comunidade, o uso de automóveis 
individuais é repensado, por meio 
da proposta de estacionamentos 
coletivos para os moradores. Estes 
se localizam em porções não 
privilegiadas das quadras, produzindo 
uma paisagem em que o automóvel é 
secundarizado.

MICRO E MACRO
MOBILIDADE

1 2

3

4
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