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Entre 22 e 24 de Agosto de 2016 ocorreu o Seminário 

Internacional Cidades e Bem-estar Humano 2016 (SICB2016), 

na Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus 

Curitiba, organizado pelo Studio Cidades e Biodiversidade. 

A origem deste evento está atrelada a uma iniciativa 

de 2012 quando, a professora da UTFPR, Tatiana Gadda, foi 

chamada pelo Instituto de Estudos Avançados da Universidade 

das Nações Unidas para participar do exercício de criar os 

chamados “LBSAP” ou Local Biodiversity Action Plans. Foram 

reunidos estudantes de todos os níveis de ensino com experts 

de várias áreas chave para o planejamento urbano, 

desenvolvimento e biodiversidade. Deste modo foi criado o 

Studio Cidades e Biodiversidade, do qual a Prof. Tatiana Gadda 

é coordenadora. 

Em 2015 a chamada para participar do IPBES, a 

Plataforma Intergovernamental de Políticas de Biodiversidade 

e Serviços dos Ecossistemas baseadas na Ciência, que 

impulsionou novas iniciativas de pesquisas sobre as relações 

complexas entre seres humanos e a natureza. Assim  o SICB 

nasce com o objetivo de reunir especialistas das mais diversas 

áreas para retomar o debate relevante para subsidiar, o 

trabalho com o IPBES, por um lado, e a transferência do 

conhecimento gerado servindo a políticas públicas no nivel 

sub-nacional, em especial no contexto do estado do Paraná. 

O Seminário Internacional Cidades e Bem-estar 

Humano 2016, teve como proposta estimular o diálogo 

interdisciplinar sobre questões de bem-estar humano nas 

cidades e criar uma rede que mantenha este diálogo. O 

evento contou com palestras, mesas-redondas, apresentações 

de trabalhos, visitas técnicas e world café, promovendo a 

difusão e a troca de conhecimento. Foram mais de 130 

inscritos, 19 palestrantes em seis mesas temáticas e 36 

trabalhos apresentados, que cobriram temas da 

biodiversidade do solo à cultura de paz, da gestão urbana 

inteligente às hortas comunitárias. 

Agradecemos especialmente ao comitê organizador, 

ao nosso comitê científico e aos nossos voluntários que 

fizeram possível o grande sucesso deste evento! Que esta 

experiência possa seguir nos inspirando a produzir e articular 

o conhecimento que permeia disciplinas que compartilham do 

interesse de promover o bem-estar humano. 

Nas próximas páginas estão apresentados os 

principais Conteúdos das mesas-redondas  e os Resumos dos 

trabalhos apresentados. 

Leticia Costa, Niklas Weins & Tatiana Gadda 
Studio Cidades e Biodiversidade 

  

APRESENTAÇÃO 



 

 5 

  PROGRAMAÇÃO 



 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESAS REDONDAS 



 

 7 

Na primeira sessão do Seminário Internacional 

Cidades e Bem-Estar Humano 2016 foram discutidos 

aspectos da urbanização nas suas várias dimensões. José 

Puppim  fez uma fala a respeito do Crescimento Verde, 

em que questionava a efetividade do paradigma do 

crescimento verde em promover mudanças ambientais 

e na qualidade de vida das pessoas. Ele defendeu que o 

caminho para a sustentabilidade passa também por 

revisões de sistemas políticos e econômicos e pela 

promoção de uma “cultura da suficiência”, que 

reconhece os limites ambientais em diferentes escalas. 

Francisco Mendonça  falou sobre o intenso processo de 

urbanização do planeta e a intensificação dos riscos e 

vulnerabilidades socioambientais urbanas expondo 

diversas ocorrências de e desastres no Brasil. Para ele, a 

cidade precisa ser compreendida como um sistema 

complexo, ou Sistema Ambiental Urbano. Professor Ing 

Liang Wong falou sobre métodos de avaliação de 

energia e eficiência energética no Brasil, no Reino Unido 

e em Taiwan, assim como as tendências internacionais. 

 

 

 

 

 

José Puppim (UFGV, MIT-UTM) TBC: Green Growth: 

Illusion or alternative to development models? 

José Puppim é professor 

pesquisador da Fundação 

Getulio Vargas (FGV/EAESP 

e FGV/EBAPE), Instituto 

COPPEAD de Administração 

(UFRJ) e da Universidade 

de Fudan (China), além de pesquisador associado do MIT 

Joint Program on Science and Policy for Global Change e 

da Universidade das das Nações Unidas (UNU-IIGH). Foi 

Diretor Assistente e Pesquisador Sênior do Instituto de 

MESAS REDONDAS 

SESSÃO 1: 

Urbanização e 
mudança ambiental 
global 
 
Moderação 

Tatiana Gadda 
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Estudos Avançados sobre Sustentabilidade da 

Universidade das Nações Unidas (UNU-IAS) no Japão 

(2009-2015). Tem mais de 20 anos de experiência em 

universidades, empresas, think-tanks, e órgãos 

governamentais e internacionais em pesquisa, ensino, 

treinamento e gestão acadêmica. Dentre outras 

atividades coordenou os Sudios de Cidades e 

Biodiversidade ao redor do mundo. Seu trabalho atual se 

concentra na economia política do desenvolvimento 

sustentável, particularmente nos aspectos referentes à 

governança, criação e desenvolvimento de instituições e 

implementação de políticas públicas em diversos níveis. 

Já coordenou diversos projetos de pesquisa e publicou 

sete livros e dezenas de artigos em revistas academicas 

nacionais e internacionais. Ele é Engenheiro pelo 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), mestre em 

Planejamento Regional e Ambiental pela Universidade 

de Hokkaido, Japão e doutor em Planejamento pelo MIT 

- Massachusetts Institute of Technology, EUA. 

 

 

 

Francisco Mendonça (UFPR): "Brazilian Urbanization and 

Environmental Management of Cities in Latin America, the 

Study of Urban Environment, the SAU - Urban 

Environmental System, Global Change & Climate and Cities" 

Francisco Mendonça é 

professor titular do 

Departamento de 

Geografia da UFPR. É 

membro da Comissão de 

Climatologia da União Geográfica Internacional (UGI), e 

da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência 

(SBPC), além de consultor do Group on Earth 

Observations (GEO), dentre outros vínculos 

institucionais. É Geógrafo (UFG), Mestre e Doutor em 

Geografia (USP), com ênfase em Geografia Urbana e 

Impactos Ambientais e desenvolveu sua atividades pós-

doutorais pelas LSHTM (Inglaterra), UNIVERSITE PARIS I 

(França) e UCHILE (Chile). 
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IngLiang Wong (Glasgow Caledonian University): 

Comparing Energy Efficiency Labelling Systems In The UK 

And Brazil: Implications, Challenges, Barriers And 

Opportunities 

Ing Liang Wong tem sido um 

professor em Desenho e 

Construção Sustentável no Centro 

de Energia e o Ambiente 

Construído da Caledonian 

University de Glasgow desde 2008. 

A sua experiência de trabalho 

inclui métodos de avaliação de energia no Brasil, o 

Taiwan High Speed Rail Construction Project, bem como 

numerosos CPD para eventos profissionais e 

acadêmicos. Ele recebeu seu PhD (Universidade de 

Ulster), especializando-se em simulações detalhadas de 

energia de construção, cálculo de custos de ciclos de 

vida e análise de risco. 

 

Moderadora: Tatiana Gadda 

Tatiana Gadda é Professora Associada da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UFTPR), onde coordena 

o projeto Studio Cidades e Biodiversidade. Seus 

interesses de pesquisa se 

concentram na 

apropriação dos recursos 

naturais das cidades e dos 

padrões de consumo 

urbano em cidades com 

diferentes níveis de renda. Antes de vir à UTFPR, Tatiana 

trabalhou para a Universidade das Nações Unidas no 

Instituto de Estudos Avançados em Sustentabilidade 

(UNU-IAS) no programa ecossistemas e humanos como 

Pós-Doutoranda. 

Na Suécia, antes de entrar na KTH, trabalhou 

como arquiteta no Escritório de Planejamento da cidade 

de Gotemburgo. No Brasil, ela tem trabalhado como 

consultora em questões urbanas em vários projetos. Ela 

é membro especialista da Plataforma 

Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços dos 

Ecossistemas (IPBES). 

Ela tem graduação em Arquitetura e Urbanismo 

(PUC-PR), mestrado em Ciências de Ordenamento do 

Território do (Instituto Real de Tecnologia KTH, Suécia) e 

doutorado em Ciências Ambientais da Terra e Humanos 

(Universidade de Chiba, Japão).  
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A segunda sessão do Seminário Internacional 

Cidades e Bem-Estar Humano 2016 deu espaço às 

questões em volta da biodiversidade nos âmbitos 

urbanos e periurbanos. George Gardner Brown 

apresentou sobre a riqueza da biodiversidade do solo e a 

variedade de serviços ecossistêmicos por ele providos, 

como o suporte de nutrientes, a regulação do clima a 

preservação de legado arqueológico. Ele destacou a falta 

de atenção que em geral é conferida aos solos e as 

perdas severas para o habitat e enfatizou a importância 

da educação ambiental para a preservação. Betina Bruel 

falou sobre o panorama de iniciativas de conservação da 

biodiversidade nas cidades que podem contribuir muito 

com o aumento do bem-estar humano. 

 

George Gardner Brown (EMBRAPA): O solo e sua 

biodiversidade como fonte de serviços ambientais 

essenciais para o ser humano 

George Gordon Brown é 

pesquisador da Embrapa 

Florestas, e atua nos temas de 

ecotoxicologia, fauna do solo, 

minhocas e bioindicadores. Ele é agrônomo pela 

Universidade de Wisconsin-Madison, mestre em 

Ecologia (Universidade da Georgia), e doutor em 

Ecologia (Université Paris VI: Pierre et Marie Curie). Fez 

seu pós-doutorado na Embrapa. 

 

Betina Bruel (SPVS): Estratégias para a conservação da 

biodiversidade no ambiente urbano 

Betina Bruel é técnica em 

conservação da SPVS 

(Sociedade de Pesquisa 

em Vida Selvagem e 

Educação Ambiental), 

docente do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental 

das Faculdades Integradas Camões. Ela é bióloga (UFPR) 

e mestra em Biologia e Conservação (UFPR). 

 

 

 

 

 

 

 

MESAS REDONDAS 

 
SESSÃO 2 : 

Biodiversidade e Serviços 
Ecossistêmicos para o 
Bem-Estar Humano 
 
Moderação 

Prof. Tamara van Kaick, 
UTFPR-Curitiba 
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Moderadora: Prof. Tamara van Kaick 

Tamara van Kaick é 

professora Adjunto da 

Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná pelo 

Departamento Acadêmico 

de Química e Biologia - 

DAQBI, professora no Curso de Pós-Graduação em 

Ciência e Tecnologia Ambiental e do mestrado 

profissional de Formação Científica, Educacional e 

Tecnológica ambos do DAQBI e professora da Pós-

Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento da 

UFPR. É assessora do Núcleo de Saúde e Meio Ambiente 

da Pró Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias 

da UFPR. Coordena o projeto de extensão "Vida à Água" 

com o tema gestão de recursos hídricos, iniciado em 

novembro de 2009, e o Programa Jogada Certa - coleta 

seletiva da UTFPR, iniciado em 2010. Tem experiência na 

área de Engenharia Sanitária, com ênfase em Ecologia 

Aplicada à Engenharia Sanitária, atuando principalmente 

nos seguintes temas: saneamento ambiental, tecnologia 

apropriada, wetlands construídos/ zona de raízes, 

Educação Ambiental, gestão ambiental e 

desenvolvimento sustentável; e no Ensino de Ciências 

atuando com alfabetização científica, capacitação de 

professores na área de Ciência e Biologia. 

Ela é graduada em Bacharelado em Biologia e 

Licenciatura em Ciências pela (PUC-PR), graduada em 

Artes Plásticas - Gravura (EMBAP), especialista em 

Microbiologia Aplicada, mestre em Inovação Tecnológica 

(UTFPR) e doutora em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (UFPR).  
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A terceira sessão do Seminário Internacional 

Cidades e Bem-Estar Humano 2016 reuniu estudiosos 

das áreas de direito e gestão para debater sobre o 

gerenciamento urbano em Curitiba. Alessandro Panasolo 

fala sobre a estrutura legal do programa de Reservas de 

Particulares de Patrimônio Natural Municipal (RPPNMs) 

em Curitiba, que estimula a preservação dos 

remanescentes vegetais na cidade. Décio Nascimento 

falou sobre cooperação, que defende ser não apenas 

importante, mas mandatória para o sucesso de projetos 

e na gestão urbana. Ele explicou que diversos fatores 

contribuem para que a cooperação ocorra, como a 

confiança, a existência de projetos comuns e a 

comunicação. Barbara Bessa fez sua fala acerca do 

direito ao meio ambiente enquanto direito coletivo. Ela 

apresentou a evolução dos instrumentos legais 

municipais quanto à abordagem sobre meio ambiente a 

as modalidades de proteção. Laila Seleme apresentou o 

projeto Curitiba 2035, que é um plano estratégico, com 

um road map de desenvolvimento para a cidade de 

Curitiba produzido com metodologias participativas 

envolvendo diferentes atores. 

 

Alessandro Panasolo (Ordem dos Advogados do Brasil-

Paraná): Conservação de Áreas Verdes Urbanas Privadas 

Alessandro Panasolo é 

advogado com atuação na 

área de Direito Ambiental. 

Foi presidente da Comissão 

de Direito Ambiental da 

Ordem dos Advogados do 

Brasil - Seccional Paraná, 

professor da UFPR no Departamento de Economia Rural 

e membro efetivo da Rede Latino-Americana de Direito 

Florestal - RELADEFA. Atualmente é membro titular da 

Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos do Conselho 

Estadual do Meio Ambiente do Estado do Paraná - 

CEMA. Ele é graduado em Direito (Faculdades Integradas 

do Brasil), com aperfeiçoamento em Direito Processual 

Eleitoral, MBA em Gestão Ambiental (UFPR), mestre em 

Engenharia Florestal (UFPR), e doutorando em 

Engenharia Florestal (UFPR). 

 

 

 

MESAS REDONDAS 

 
SESSÃO 3: 

Governança, Legislação e 
Gerenciamento Urbano 
 
Moderação 

Prof. Denise Rauber 
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Décio Estevão de Nascimento (Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná-Curitiba): Confiança e cooperação na 

governança, legislação e gerenciamento urbano 

Décio Nascimento é 

professor da Universidade 

Tecnológica Federal do 

Paraná, vinculado ao 

Departamento Acadêmico 

de Eletrônica, com atuação 

nos Programas de Pós-Graduação em Tecnologia 

(PPGTE) e em Planejamento e Governança Pública (PGP). 

Dentro da sua área maior de interesse, os processos e 

dinâmicas de territorialidade e sustentabilidade, atua na 

pesquisa dos seguintes temas: Desenvolvimento 

territorial sustentável, Redes sociotécnicas, Cidades, 

Estudos de futuro, Indicadores socioeconômicos e 

ambientais, Tecnologia e Inovação e Políticas públicas. 

Lidera o Grupo de Pesquisa "Território: Redes, Políticas, 

Tecnologia e Desenvolvimento (TRPTD)". Possui 

graduação em Engenharia de Operação, Modalidade 

Eletrotécnica (UTFPR), especialização em Engenharia da 

Produção (UFSC), mestrado e doutorado em Ciências do 

Homem e Tecnologia (Université de Technologie de 

Compiègne, França) e pós-doutorado em Política 

Científica e Tecnológica (UNICAMP-DPCT). 

 

Barbara Andrzejewski Massuchin Bessa (Núcleo Jurídico na 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente): Desafios jurídicos 

e práticos na legislação ambiental urbana: Curitiba 

 

Barbara Bessa é 

procuradora do 

Município, chefe do 

Núcleo Jurídico na 

Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente desde 2012 e é Conselheira do Conselho 

Municipal do Meio Ambiente - CMMA. Também é 

membra da Câmara de Assuntos Jurídicos do Conselho 

Estadual do Meio Ambiente e tem larga experiência em 

assuntos ambientais e jurídicos. Possui mestrado em 

Direito (UniBrasil). 
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Laila Del Bem Seleme Wildauer (Federação das Indústrias 

do Estado do Paraná): O Projeto Curitiba 2035 

Laila Seleme é pesquisadora da FIEP-PR, na qual 

atua nas áreas de planejamento estratégico, prospecção 

estratégica, planejamento setorial e territorial. Também 

atua como professora convidada dos Cursos de 

Especialização em Gestão Pública e Gestão Pública 

Municipal da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ela 

é graduada em Administração de Serviços (UMC) mestre 

em Administração pela Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), na linha de pesquisa de estratégia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderadora: Denise Rauber, Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná-Pato Branco 

Denise Rauber é 

professora da Universidade 

Tecnológica Federal do 

Paraná - Pato Branco. Tem 

experiência na área de 

Economia, com ênfase em 

Economia dos Recursos Naturais, atuando 

principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento 

sustentável, economia ecológica, gestão ambiental, 

recursos hídricos. Possui graduação em Ciências 

Econômicas (UFSM) e mestrado em Integração Latino - 

Americana (UFSM) Doutoranda em Tecnologia (UTFPR) 

na Linha de Pesquisa Tecnologia e Desenvolvimento. 
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Na quarta sessão do Seminário Internacional 

Cidades e Bem-Estar Humano 2016 foram contrastadas 

as práticas e as teorias sobre economia e 

sustentabilidade. Rolff Mitton fez uma exposição 

abrangente e interativa sobre as origens da vida dos 

recursos naturais renováveis e não renováveis e 

envolveu o público com as questões a respeito de como 

evitar a escassez de água e como garantir o 

desenvolvimento da agronomia diante da escassez, e 

também explorou as oportunidades de desenvolvimento 

tecnológico e otimização de uso de recursos hídricos. Ele 

tratou das relações dos humanos com a natureza e a 

sustentabilidade com base em suas experiências práticas 

no Haiti, nos Estados Unidos e no Brasil. Sueli Ota, 

explica o pensamento por trás do pagamento por 

serviços ambientais desde suas origens e objetivos. Ela 

apresenta uma contextualização das experiências feitas 

no Paraná, no panorama brasileiro das tentativas de 

fazer mais sustentável a nossa economia. 

 

 

 

 

Rolff Mitton (Universidade Federal do Paraná): Natureza 

e Sustentabilidade 

Rolff Mitton é engenheiro 

agrônomo pela Universidade 

EARTH (Costa Rica) e 

atualmente é mestrando em 

Ciências do Solo (UFPR). Ele 

tem experiência com 

trabalho de desenvolvimento rural e comunitário, 

atuando como gerente e administrador de fazendas na 

organização Hands Together, no Haiti, onde ele trabalha 

até hoje. Ele foi honrado por liderança excepcional pela 

Fundação Kellogg e recebeu um prémio de liderança em 

negócio da Universidad Veracruzana (México). Além 

disso, ele tem realizado trabalhos práticos nos Estados 

Unidos. 
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Sueli Ota (Secretaria Estadual de Meio Ambiente do 

Paraná): Pagamento por Serviços Ambientais  

Sueli Ota é coordenadora 

de Biodiversidade e 

Florestas da Secretaria do 

Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos do 

Estado do Paraná (SEMA). 

Tem experiência no desenvolvimento de tecnologias 

socioambientais direcionadas a atuação em mobilização, 

educação ambiental, gestão, avaliação e 

monitoramento, além de desenvolver projetos para 

populações urbanas, rurais e para comunidades 

localizadas em áreas naturais protegidas. Ela é bióloga, 

licenciada em Ciências, especialista em Limnologia (PUC-

PR) e mestra em Agronomia (UFPR). 

 

 

 

 

 

 

Moderador: Niklas Weins, Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná-Curitiba 

Niklas Weins tem 

experiência na área de 

Desenvolvimento, Meio-

Ambiente, Relações 

Internacionais com ênfase 

em Economia Política. 

Atualmente ele é 

pesquisador no Studio Cidades e Biodiversidade 

apoiando pesquisas sobre o IPBES (Intergovernmental 

Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 

Services), Serviços Ambientais (água, produção de 

alimentos) em áreas urbanas e periurbanas, e 

desenvolve pesquisa sobre o Pagamento por Serviços 

Ambientais em Piraquara (PR) para uma comparação de 

metodologias na China e no Brasil. Possui graduação 

(Bachelor of Arts) em East Asian Politics & Economics 

(Ruhr-Universität Bochum, Alemanha). Durante os 

estudos realizou um semestre na Tongji University, 

Shanghai e outro semestre de pesquisas na Universidad 

Autónoma Metropolitana de México sobre temas de 

economia e comércio internacional.  
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Na sessão cinco do Seminário Internacional 

Cidades e Bem-Estar Humano 2016 centrou-se nas 

abordagens e desenvolvimento social, com mudanças 

estruturais que vão desde a educação ao trabalho em 

cooperativas e dentro das empresas, e o 

empoderamento de grupos sociais excluídos. Laura 

Costa falou sobre a experiência de educação ambiental 

no município de Cerro Azul (PR) que inclui treinamentos 

e a capacitação dos professores da rede pública, à 

inclusão de tópicos de educação ambiental nas 

disciplinas e no calendário escolar, retratando a 

realidade de um município pequeno e a limitação de 

recursos. Eduardo Feniman explora o conceito de 

desenvolvimento como uma mudança de paradigma 

frente a um sistema econômico opressor e apresenta a 

experiência de produção de alimentos (Comida 

Relacional) num sistema de cooperativa, em Palmeira 

(PR) que promove interessantes relações entre 

cooperados e entre produtores e consumidores (ou co-

produtores). Simone Polli e Marilene Zazula 

apresentaram o trabalho da Tecsol, a incubadora de 

tecnologia solidária da UTFPR-Curitiba, em particular o 

trabalho com a comunidade de catadores de material 

reciclável da Ilha, em Almirante Tamandaré (PR). Elas 

trataram de temas como a luta pelo trabalho digno, o 

empoderamento da comunidade, a autogestão e a 

economia solidária. Renata Cunha colocou a importância 

de uma mudança nas empresas no sentido de incluir 

mais as mulheres e lhes atribuir mais responsabilidade e 

liderança por meio de mudanças na cultura das 

empresas, a estrutura e no emprego de metas para 

equidade. Nesta sessão constatou-se a necessidade de 

envolvimentos colaboração entre diversos atores em 

prol do desenvolvimento social. 

 

Laura Costa (Secretaria Estadual de Meio Ambiente-

Paraná): Educação Ambiental no Sistema Municipal de 

ensino - A experiência de Cerro Azul – PR 

Laura Jesus Costa é 

professora titular do 

Centro de Estudos de 

Língua Estrangeira 

Moderna e é diretora de 

um sindicato ambiental. 

Tem experiência na área de Educação, com ênfase em 

Educação Ambiental Popular Permanente, em especial 

MESAS REDONDAS 
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Moderação 

Leticia Costa de O. Santos 
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organizações de bairro e saneamento básico. Ela é 

graduada em Ciências pela Universidade Federal do 

Paraná, em Letras pela UFPR, e em Farmácia e 

Bioquímica pela UFPR, especialista em Bioquímica pela 

UFPR, mestra em Contaminação Ambiental pela 

Universidad Politécnica de Madrid e doutora em Meio 

Ambiente e Desenvolvimento pela UFPR. 

 

Eduardo Feniman (Casa da Videira): A comida do campo à 

mesa em redes de relacionamento entre produtores e 

comensais 

Eduardo Feniman é pesquisador 

na Associação Casa da Videira 

na área de Produção Vegetal 

Agroecológica. Tem interesse 

nos tópicos de Agroecologia, 

Agricultura Urbana, Produção de Sementes, 

Gerenciamento de Resíduos Orgânicos e Permacultura. 

Participou de formações na área de Agroecologia, 

Permacultura e Educação Ambiental. Ele é pedagogo e 

mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela 

UFPR. 

 

Marilene Zazula & Simone Polli (Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná-Curitiba/ Incubadora de Tecnologia 

Solidária): Comunidade Ilha: desafios para a conquista do 

direito a uma moradia digna e ao trabalho 

Marilene Zazula é professora 

Permanente do Programa de 

Pós-Graduação em 

Tecnologia (PPGTE-UTFPR) e 

professora adjunta de Psicologia da mesma 

universidade. É organizadora e integrante da TECSOL - 

Incubadora de Economia Solidária da UTFPR-Curitiba, 

membra do Conselho Municipal de Economia Solidária 

da Cidade de Curitiba. Participante do fórum regional de 

Economia Solidária de Curitiba, Região Metropolitana, 

do Litoral e Vale da Ribeira. Parceira em ONGs que 

atuam como entidades de apoio para o 

desenvolvimento da Economia Solidária e tem atuação 

com Economia Solidária e trabalhadores de materiais 

recicláveis, pessoas em situação de rua, coletivo de feira 

de Economia Solidária. Autora do livro: Economia 

Solidária: Os Caminhos da Autonomia Coletiva. Suas 

áreas de interesse são Economia Solidária; Tecnologia 

Social; Psicologia Social do Trabalho; Psicologia Social 



 

 19 

Comunitária. Ela é psicóloga (UFPR), mestra em 

Administração (UFPR) e doutora em Psicologia Social 

(PUC/SP). 

 

Simone Polli é docente do 

curso de Arquitetura e 

Urbanismo e da pós-

graduação em Planejamento 

e Governança Pública da 

UTFPR e lidera o Grupo de 

Pesquisa Cidades, Planejamento e Gestão, desenvolve 

pesquisa na área de Conflitos Urbanos, além de ser 

integrante da TECSOL. Anteriormente foi sócia da 

Ambiens Sociedade Cooperativa. Ela é Arquiteta 

Urbanista (UFPR), Mestre e Doutora em Planejamento 

Urbano e Regional pelo (IPPUR/UFRJ). 

 

 

 

 

 

 

Renata Cunha (Serviço Social da Indústria): O 

Empoderamento das Mulheres como Premissa para o 

Desenvolvimento Sustentável 

Renata T. Fagundes Cunha 

integrou o Grupo Nacional 

Assessor da Sociedade Civil 

da ONU Mulheres de 2012 a 

2015, é certificada em 

Desenvolvimento Local com 

Perspectiva de Gênero pela OIT, e consultora da 

Comissão de Enfrentamento à Violência de Gênero da 

OAB PR. Coordenou o projeto “Relações de Gênero na 

Indústria: Metodologia SESI em Prol da Equidade” 

(publicada em 2011 em parceria com a UTFPR). 

Atua como consultora em responsabilidade 

social e sustentabilidade pelo SESI-PR nas áreas de 

Gestão para a Sustentabilidade, Gestão da Diversidade e 

Equidade de Gênero, Pesquisas Sociais, Investimento 

Social Privado, Articulação de Parcerias, entre outras. É 

professora de cursos de pós-graduação nas áreas de 

Sociologia, Responsabilidade Social e Sustentabilidade. É 

é socióloga (PUC-PR) e mestre em História Social do 

Trabalho/Cultura e Gênero (UNICAMP).  
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Moderadora: Leticia Costa de O. Santos, Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná-Curitiba 

Leticia Costa é atuou na área 

de planejamento paisagístico 

e tem experiências em 

atividades de pesquisa e 

extensão universitária nas 

áreas de Paisagismo, Artes, 

Planejamento Urbano e Ecologia Urbana. Realiza 

pesquisa nas áreas de Paisagismo Ecológico e 

Infraestrutura Verde, Serviços Ecossistêmicos, Redução 

de Risco de Desastres e Processos Participativos de 

Planejamento. É pesquisadora do Studio Cidades e 

Biodiversidade desde 2012. É envolvida com 

movimentos sociais como o Coletivo Anália - coletivo 

feminista da UTFPR-CT, Marcha das Vadias Curitiba. É 

Bacharel em Composição Paisagística (UFRJ) e finaliza o 

bacharelado em Arquitetura e Urbanismo (UTFPR). 
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A sexta sessão do Seminário Internacional 

Cidades e Bem-Estar Humano mostrou a importância de 

temas gerais que precisam ser incorporados nos debates 

interdisciplinares. Michelle Taminato coloca uma 

pergunta simples: por que não usar a felicidade como 

indicador do bem-estar? A partir de suas experiências 

em grandes empresas Michele defende que a Felicidade 

Interna Bruta (FIB) é uma estrutura transdisciplinar de 

avaliação que pode funcionar na prática! Na sua palestra 

Michelle fala das suas pesquisas na Tailândia, a China, 

Camboja, Laos, Myanmar, e o Butão sobre o tema da 

felicidade e sobre as possibilidades de aplicar esses 

indicadores em organizações e empresas. Diego Baptista 

explora como aproveitar as oportunidades da 

globalização para a criação de uma sociedade global 

mais justa, sustentável e pacífica e potencializando a 

capacidade de cooperação entre os diversos atores da 

sociedade para fomentar oportunidades conjuntas, é 

possível superar os desafios comuns à humanidade. Ele 

defende que a cooperação para o desenvolvimento é a 

solução mais viável para a interdependência e 

complexidade dos desafios atuais. Edite Querer traz o 

chamado para a construção do que chama de Cultura de 

Paz. Ela parte de diferentes metodologias como a 

pedagogia da cooperação, comunicação não violenta, 

construção de círculos de paz e transformação de 

conflitos e relata como têm sido colocar em prática 

essas diferentes ferramentas através das vivências com 

a rede colaborativa do Coletivo Nhandecy e demais 

redes. A palestra é uma fonte de inspiração de como as 

organizações podem buscar novas formas de se 

relacionar a partir de propostas mais autogestionárias e 

sustentáveis. Esta sessão promoveu a reflexão sobre o 

significado real de desenvolvimento. 

 

Michelle Taminato (CollabSoul): Felicidade como base de 

Gestão de um País, o Butão  

Michelle Taminato atua como 

consultora de gestão na área 

de mudança de gestão com 

foco em melhoria de 

qualidade e processos e 

levando em consideração 

sustentabilidade, bem-estar e 

equilíbrio pessoal. Ela tem 13 anos de experiência em 

assistência a organizações públicas, privadas e ONGs em 
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países como Brasil, EUA, Canadá, Índia e Japão além de 

ter realizado pesquisa sobre a relação entre felicidade e 

outros fatores como longevidade, economia e política 

em diversos países, dentre os quais, o Butão. Ela é 

graduada em Relações Internacionais e MBA em 

Gerenciamento Executivo (Baldwing Wallace). 

 

Diego Baptista (Sociedade Global): A integração dos 

atores e soluções na cidade 

Diego Baptista é cofundador da 

ONG Sociedade Global e 

Consultor da NOZ 

Desenvolvimento e Cocriação 

em Sustentabilidade. Possui 

experiência profissional 

internacional no programa de 

Empresas, Microfinanças e Desenvolvimento Econômico 

Local do CIF/OIT e atua desde 2008 na articulação e 

desenvolvimento de organizações, movimentos e redes 

locais e globais nos temas de educação para o 

desenvolvimento, liderança para a sustentabilidade, 

empreendedorismo social, desenvolvimento local e 

governança democrática. 

Ele é graduado em Relações Internacionais pela 

Unicuritiba, especialista em Estratégia e 

Sustentabilidade Empresarial (Unifae) e mestre em 

Gestão do Desenvolvimento (Centro de Formação 

Internacional da OIT).  

  

Edite Querer (Instituto Nhandecy): A Construção de uma 

Cultura de paz aqui agora! 

Edite Querer é da 

Coordenação do 

Educação Gaia Paraná 

no Instituto Nhandecy, 

do qual é cofundadora. 

Tem interesse nos 

tópicos de ecoeducação 

para a sustentabilidade, comunicação não-violenta, 

formação economia em solidária, ecologia profunda, 

processos participativos, criativos, jogos cooperativos e 

pedagogia da cooperação. Ela é pedagoga e 

ecoeducadora, especialista em Jogos Cooperativos e 

Parapsicologia. 
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Moderador: Marcelo Castilho, CollabSoul 

Marcelo Castilho é 

pesquisador e consultor 

focado no surgimento de 

conexões inovadoras nas 

relações entre o indivíduo e 

a coletividade através da 

colaboração e 

autoconsciência. Marcelo trabalha principalmente com o 

desenvolvimento organizacional e gestão da mudança 

com foco na relação entre a inovação, a capacidade de 

colaboração e métodos de pensamento de design para 

alcançar resultados, considerando os aspectos de 

criatividade, sustentabilidade, bem-estar e equilíbrio 

interior das pessoas. Esteve envolvido com vários em 

programas de treinamento de inovação da empresa 

colaborativa, bem como um professor do pensamento 

de design e gestão da inovação para o ISAE, a Brazilian 

Business School. Marcelo usa o seu próprio conjunto de 

metodologias de Desenho Industrial, bem como um 

modelo de colaboração desenvolvido como um 

pesquisador da Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná. Ele está atualmente pesquisando como a 

colaboração aumenta espaços de coworking. Marcelo 

também é o coautor de vários livros sobre criatividade e 

design. 
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A aura da arte em um friche 

industrielle: revitalização dos 

espaços livres das Oficinas do Km 3, 

Santa Maria, RS 

MANSKE, Clarissa Squizani1; PIPPI, Luis Guilherme Aita2 

Palavras-chave: Paisagem urbana, paisagismo, 
revitalização, patrimônio ferroviário, friche industrielle, 
arte, cultura. 

Os vestígios históricos edificados de uma cidade 

são marcos de sua identidade e compõem o imaginário 

urbano. O espaço das antigas Oficinas Ferroviárias do 

Km 3 é um importante componente da história 

ferroviária do município de Santa Maria, Rio Grande do 

Sul, e hoje encontra-se em estado degradado, onde aos 

poucos uma parcela valiosa da memória urbana é 

perdida. A alternativa proposta, a qual é o objetivo do 

presente trabalho, é de transformar área em um espaço 

livre público, que valorize o patrimônio edificado e gere 

um espaço de cultura e lazer, a fim de servir como 

                                                             
1
 Graduanda em Arquitetura e Urbanismo na UFSM, 

clarissasquizani@gmail.com 
2
 Professor de Arquitetura e Urbanismo na UFSM, Ph.D em Design-

Landscape Architecture - NCSU – EUA, guiamy@hotmail.com 

equipamento para a comunidade. Os espaços livres 

públicos são o palco das expressões culturais de uma 

cidade e neles ocorrem a convivência e a troca de 

experiências, conhecimentos e sensações, sendo esses 

fundamentais para a qualidade de vida urbana. Segundo 

Jacobs (2011, p. 119), “a inserção espontânea da vida 

cultural faz parte da missão histórica das cidades”. 

Dentre os procedimentos metodológicos, em 

um primeiro momento, fez-se uma pesquisa 

bibliográfica, a fim de definir alguns conceitos 

relevantes, como o que é patrimônio, patrimônio 

industrial, friche industrielle, alguns conceitos legais 

acerca do patrimônio, o que pode-se definir como 

cidade e os chamados limites de crescimento, o espaço 

livre público e a arquitetura da paisagem. Em uma 

próxima etapa, levantou-se dados sobre a região em si e 

seu contexto urbano. Por fim, foram elaboradas 

metodologias de diagnóstico sociocultural através de um 

contato direto com a comunidade, o qual incluiu um 

questionário de avaliação do espaço das Oficinas do Km 

3 e a confecção de mapas mentais, onde os 

entrevistados e alunos de uma escola próxima foram 

instigados a desenhar suas percepções sobre a área, que 
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tratam-se de “observações sensíveis da experiência 

humana” (LIMA E KOZEL, 2009, p. 211). Além disso, 

foram preenchidas as fichas de inventariação de bens do 

Iphan com os dados dos pavilhões edificados na área, 

como forma de incitar sua preservação. 

Através da aplicação das metodologias de 

diagnóstico (mapas mentais e questionários), foram 

gerados infográficos e nuvens de palavras-chave obtidas. 

A partir destes, juntamente com o levantamento de 

dados relativos à área, elaborou-se um mapa sensorial-

nodal relativo às Oficinas e seu entorno. Com isso, foram 

definidos quadros de problemas e diretrizes em macro, 

meso e microescala, e, por fim, elaborou-se um partido 

projetual, que incluiu plano de implantação de 

atividades na área patrimonial e o paisagismo do espaço 

livre público, juntamente com a proposta de novos 

equipamentos a fim de qualificar o espaço. 

Os diagnósticos e análises do local ressaltaram a 

importância que o espaço das Oficinas do Km 3 tem no 

imaginário urbano. A área em questão pôde ser 

percebida como um grande potencial para um espaço 

livre público, capaz de possibilitar aos moradores da 

região o acesso a equipamentos de lazer, recreação e 

cultura, os quais apresentaram-se  inexistentes na área. 

Assim, a proposta paisagística almeja edificar os anseios 

e as necessidades dos cidadãos e valorizar o patrimônio 

urbano edificado. 

Referências 
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A Bacia Hidrográfica como unidade 

de planejamento: as inundações em 

Itajaí, SC  

CONCATTO, Suzane3; ROSSETE JUNIOR, Everton 
Nazareth4; RODRIGUES, Roberta Mertz5. 

Palavras-chave: Bacia hidrográfica, planejamento 
urbano, inundações. 

O Município de Itajaí – SC sofreu diversas 

inundações ao longo de décadas. Desde 1852 existem 

relatos de enchentes (SILVA, 1975), transbordamento 

natural e inundações, decorrentes dessa sobreposição 

das enchentes em áreas urbanizadas 

(HERRMANN,2005). 

Com a urbanização e densificação de áreas pré-

dispostas a enchentes, agravou-se o problema. Tornou-

                                                             
3
 Arquiteta e Urbanista, Professora da Assevim-Uniasselvi, Mestre em 

Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade – UFSC, 
suzane.arquitetura@gmail.com 
4
 Arquiteto e Urbanista, Professor da UNIPAR-Cianorte, Mestre em 

Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade – UFSC, 
evertonjr@gmail.com 
5
 Arquiteta e Urbanista, Professora da UNIPAR – Cianorte e 

Paranavaí, Mestre em Ciências Ambientais - UNICESUMAR, 
arqrmertz@hotmail.com 

se recorrente, também, intervenções do poder público 

para minimizar possíveis catástrofes.  

Vários elementos devem ser considerados ao 

tratar da problemática das inundações, como: alto índice 

pluviométrico da região, tipo de solo, proximidade com 

o rio, tipo de ocupação, entre outros. Além das 

características intrínsecas ao espaço físico, a gestão 

urbana e regional também deve ser analisada.  A 

temática aqui abordada objetiva levantar a hipótese de 

que o não uso da bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento pode ter agravado a problemática das 

inundações em Itajaí-SC. Por ser um local com baixa 

declividade no ponto final da Bacia hidrográfica do Rio 

Itajaí e por receber o escoamento de água dos pontos 

mais altos, com pontos de pouca vazão para o mar, Itajaí 

torna-se um caso interessante de investigação de 

pesquisa. 

Trabalhar-se-á com pesquisa exploratória a 

partir de levantamento bibliográfico recorrente à 

pesquisa e estudo de caso em Itajaí – SC.  

A caracterização de projetos que valorizam os 

meandros do rio, e não as retificações, e a redução da 

velocidade das águas, e não a aceleração demonstram 
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uma mudança de pensamento. Conforme Spirn (1995) 

alerta, quanto mais rápido as águas chegam aos cursos 

d’água, maior é a enchente, quanto mais as águas são 

contidas, mais as enchentes são evitadas (SPIRN,1995). 

Porém, como o poder público pode lidar com essas 

questões? 

Espera-se a consolidação de uma hipótese válida 

sobre as falhas no modelo de gestão urbana em relação 

às inundações, no âmbito da caracterização das Bacias 

Hidrográficas como unidade de planejamento. Espera-se 

também gerar uma breve conclusão que possa 

encaminhar para uma proposta de planejamento com 

características que deem suporte a uma gestão mais 

integrada. 

Como considerações parciais, identifica-se a 

necessidade de um marco teórico e um levantamento 

para explorar a abordagem da gestão urbana 

relacionada às inundações. Percebe-se que o modelo 

adotado não vem correspondendo às necessidades, 

principalmente em Itajaí. A caracterização dessa 

problemática se faz necessária para modificar os 

métodos de intervenção que, atualmente, se dão de 

forma predominantemente local. 
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Curitiba, em sua segunda revisão do plano 

diretor que aconteceu entre 2014 e 2015, adotou uma 

série de instrumentos e mecanismos com diferentes 

atores envolvidos com iniciativas paralelas e em algumas 

vezes complementares principalmente a partir dos 

segmentos da sociedade. Cabendo-se compreender se a 

participação da sociedade na revisão do plano diretor de 

Curitiba, tanto em termos de seu processo como do seu 

resultado, teve avanços na gestão democrática da 

cidade? O objetivo desse artigo é fazer uma análise dos 

processos e contribuições acerca da gestão democrática 

na revisão do plano diretor de Curitiba entre 2014 e 

2015, para tanto é feita uma breve descrição das etapas 

e instrumentos adotados pelos diferentes atores 
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envolvidos, e um balanço dos resultados e contribuições 

no quesito da gestão democrática do plano diretor 

comparados ao projeto de lei sancionado pelo prefeito.  

A pesquisa é qualitativa no levantamento das 

propostas de gestão democrática, sendo exploratória 

acerca dos princípios e práticas de gestão democrática 

no planejamento urbano, descritiva pela identificação 

das etapas e processos, explicativa sobre as 

metodologias e interações entre os atores no estudo de 

caso da revisão do plano diretor de Curitiba entre 2014 

e 2015. A análise bibliográfica sobre o planejamento 

urbano e gestão democrática no Brasil e em Curitiba, 

principalmente sobre o Estatuto da Cidade e o Plano 

Diretor.  A análise documental do Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Curitiba, pelo Conselho da 

Cidade de Curitiba, pela Frente Mobiliza Curitiba, a 

Câmara Municipal de Curitiba e o Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Paraná principalmente nos 

documentos resultantes dos processos na Plenária 

Expandida do Concitiba, no resumo das propostas com o 

CAU e a CMC, nas publicações e propostas da Frente 

Mobiliza e no Projeto de Lei sancionado pelo prefeito. 
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Houve incremento significativo dos esforços 

para ampliar a participação e acomodar as diferentes 

contribuições dos segmentos da sociedade envolvidos 

ao longo do processo, ainda que a tradição tecnicista e 

participação incipiente possam ser constatadas. A 

atuação dos atores pode ser percebida por um processo 

em si só de gestão democrático, mesmo que não teve 

um esforço aparente de integração e coordenação entre 

as diferentes iniciativas. Acerca da gestão democrática, o 

que se observou na lei representou poucos avanços em 

conteúdo, processos e estrutura de gestão democrática. 

O desenho e condução do processo de revisão do plano 

diretor foi prevalecente técnico e tradicional cumprindo-

se os requisitos legais e sem aprofundamento no diálogo 

e consideração das contribuições da sociedade. 

Os segmentos compartilham a impressão de que 

a mobilização da sociedade gerou maior conhecimento, 

maturidade e capacidade para que o aprofundamento 

dos pressupostos democráticos continue sendo 

evocado. O avanço da gestão democrática parte da 

experimentação institucional, da busca pelo aprendizado 

e inovação decorrente da movimentação dos diversos 

atores envolvidos. Esses podem atuar com 

responsabilidade compartilhada no desenvolvimento da 

cidade se intensificarem a vontade política na 

transformação cultural do modelo de planejamento 

conduzido pelos órgãos públicos, os padrões de 

interação e colaboração entre os segmentos e 

principalmente o aprofundamento coerente e 

comprometido com as diretrizes, princípios e práticas da 

gestão democrática. 
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A proteção ambiental consolidou-se com a 

Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e demais 

regulamentações legais que em conjunto devem ser 

articuladas à interesses econômicos e sociais em busca 

de desenvolvimento. A pesquisa realizada evidencia a 

relação entre proteção ambiental e desenvolvimento em 

escala municipal, no ordenamento territorial proposto 

para o Plano Diretor de Pontal do Paraná. O atual perfil 

de desenvolvimento brasileiro considera o território 
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como um meio à obtenção de oportunidades 

econômicas de grandes projetos de infraestrutura. Este 

modelo tem incidindo a Pontal do Paraná através do 

interesse de instalação de grandes empreendimentos 

portuário e industrial relacionados ao pré-sal. O 

município localiza-se no litoral do Paraná, apresenta 

desenvolvimento social incipiente, tem como principais 

atividades econômicas o serviço público e o turismo 

balneário, e apresenta aproximadamente 75% da 

extensão de seu território constituído por ecossistemas 

conservados da Mata Atlântica. Buscou-se neste 

contexto identificar tem se articulado Espaços 

Territoriais Especialmente Protegidos (ETEP) ao novo 

perfil de desenvolvimento objetivado pelo município em 

seu ordenamento territorial.  

Por meio de georreferenciamento do 

zoneamento elaborado e de ETEP incidentes ao seu 

território, sendo eles Unidades de Conservação, Zona de 

Amortecimento e Zonas de Proteção Ambiental (ZPA), 

buscou-se analisar no ordenamento territorial municipal 

através de aspectos técnicos, baseado em documentos 

científicos e legais, como a PNMA, o SNUC, o Código 

Florestal e a Lei da Mata Atlântica; e políticos, através de 
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entrevistas com atores-chave, como tem se delimitado 

os usos das respectivas áreas protegidas com seu perfil 

de desenvolvimento. 

No Plano Diretor de Pontal do Paraná a 

incorporação técnica das legislações ambientais citadas 

sobre os ETEP se deram de maneira parcial. A expansão 

da zona destinada a acomodação dos empreendimentos 

previstos incide irregularmente sobre a Zona de 

Amortecimento de uma ESEC, área onde se concentra o 

principal conflito entre desenvolvimento e proteção 

ambiental. A expansão da área destinada às Unidades de 

Conservação foi dada politicamente no ordenamento 

territorial como contrapartida à instalação de um destes 

empreendimentos.  Em relação às ZPA, o interesse de 

uso destas porções territoriais está associado à atividade 

balneária turística, através do projeto de seu 

loteamento, não acompanhando limitações postas por 

legislações florestais. Este processo é acompanhado por 

um conflito de interesses em torno do ordenamento 

territorial, particularmente entre os atores interessados 

na instalação dos empreendimentos previstos para o 

município e atores interessados na proteção ambiental 

do litoral paranaense. 

Apesar dos avanços representados pela 

regulamentação relativa à proteção ambiental, a 

proteção ambiental, prevista por legislações ambientais 

incidentes aos ETEP, não foram priorizadas na 

elaboração do ordenamento territorial de Pontal do 

Paraná. Os interesses econômicos associados ao perfil 

de desenvolvimento almejado pelo município 

prevaleceram sobre os interesses dos grupos voltados à 

proteção ambiental da região.  
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Pavimentação.  

O intenso crescimento da urbanização e a 

consequente formação de ilhas de calor no último 

século impactaram na qualidade de vida urbana, com 

efeitos térmicos muitas vezes indesejados. O 

cobrimento de grandes áreas urbanas contribui 

significativamente para o aumento da temperatura das 
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superfícies (MAITELLI, 2010), sendo que efeitos do 

aquecimento global juntamente às ilhas de calor urbano 

se tornaram realidade nos centros urbanos.  

Estudar os fatores que influenciam o conforto 

térmico do pedestre permite apontar soluções para a 

redução das temperaturas de superfície e 

consequentemente, contribuir para a melhoria do 

microclima urbano. No sentido de melhorar a 

compreensão dos fenômenos de ilhas de calor na área 

urbana, este trabalho visa comparar os tipos de 

pavimentação da Praça Garibaldi, localizado no centro 

histórico de Curitiba/PR, correlacionando temperatura 

de superfície e albedo. Também propõe verificar os 

Potenciais de Arrefecimento de Temperatura de 

Superfície comparando-os com as estimativas de 

Giordano e Krüger (2015) para Curitiba e mapear os 

tipos de pavimentos da praça, realizando a média 

ponderada das temperaturas de superfície para a área 

estudada.  

Como metodologia, foram realizadas consultas 

bibliográficas para definição dos conceitos e 

estruturação do tema. Para as etapas de cálculo, 

utilizou-se valores de albedo adotados por Akbari e Bretz 
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(1997) adaptados para os tipos de pavimentos 

analisados juntamente com resultados de estudos de 

arrefecimento térmico de superfície conforme Giordano 

e Krüger (2015) e Li, Harvey e Kendall (2013). No 

trabalho de campo, foram realizadas medições in loco a 

partir das quais foram obtidas as temperaturas 

superficiais médias de oito tipologias de pavimento. Com 

base no levantamento, foram elaborados gráficos 

comparativos e mapas térmicos.  

Como resultados do estudo, observou-se que as 

temperaturas de superfície dos pavimentos em questão 

tiveram o padrão de comportamento esperado: 

superfícies escuras possuem valores de albedo menor 

(próximos a 0) e temperaturas de superfície mais 

elevadas, enquanto que pavimentos claros possuem 

valores de albedo maiores (próximos a 1) e 

temperaturas de superfície mais baixas. 

Fundamentado nas equações de arrefecimento 

e nos valores de radiação solar obtidos pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET), tem-se que o 

incremento do albedo em 10% resultaria na redução da 

temperatura de superfície de 4ºC para os dois primeiros 

dias em que foram realizadas as medições e 3ºC para o 

terceiro dia. O trabalho possui limitações quanto à 

análise de campo, por ser a radiação solar incidente, 

principal definidor da temperatura de superfície, 

bastante suscetível a adversidades climáticas como 

rajadas de vento e nebulosidade e, pelos poucos dias de 

medição, ainda limitados a apenas uma estação do ano. 

Apesar disso, os resultados indicam que um melhor 

detalhamento no estudo de fatores como o albedo 

favorece a manipulação de estratégias que viabilizem a 

melhoria do conforto térmico. 
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A sociedade se encontra majoritariamente 

instalada em cidades, e as questões socioambientais têm 

e terão cada vez mais um papel predominante na 

determinação das políticas públicas no meio ambiente 

urbano, na busca de um equilíbrio social e ambiental. 

Neste sentido surge a necessidade de se pensar em 

sustentabilidade urbana e de entender-se as inter-

relações entre as dimensões econômica, social, 

ambiental e política. Para tal, faz-se fundamental seguir 

as leis e os programas destinados a alcançar uma efetiva 

função social da propriedade, empregando esforços no 

sentido de dar sua contribuição ao bem-estar da 
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coletividade, com fito de se alcançar um equilíbrio 

socioambiental. O direito à cidade sustentável foi 

positivado na legislação brasileira com a publicação do 

texto da Lei no 10.257 de 2001, denominada Estatuto da 

Cidade, que apresenta diretrizes gerais e regras 

concernentes à Política Urbana. A lei dispõe sobre 

diversos instrumentos jurídicos, políticos, tributários e 

financeiros e de estudo e planejamento, para a 

ordenação do espaço urbano. Porém vê-se que os 

instrumentos normativos como as leis disciplinadoras do 

parcelamento do solo urbano, leis de zoneamento, 

códigos de edificação e outras disposições de ordem 

urbanística, e até de preservação do meio ambiente não 

têm sido suficientes para a solução de muitos dos 

grandes problemas que afligem as cidades. Desta 

maneira, o presente trabalho busca avaliar a eficácia da 

aplicação dos instrumentos legislativos urbanísticos na 

intervenção dos processos urbanos e especialmente na 

produção do espaço, regulamentando, controlando ou 

direcionando-a, de maneira a assegurar um 

desenvolvimento, mais ordenado, planejado e 

preocupado com o meio ambiente natural e construído. 
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O modelo atual das cidades no mundo se mostra 

incoerente com o ideal de qualidade de vida insculpido 

nos delineamentos do modelo de cidade sustentável, 

gerando a necessidade de se obter um planejamento 

urbano, com uma gestão participativa da cidade pelos 

seus munícipes. A sustentabilidade urbana urge da 

necessidade de entender-se o conjunto de problemas da 

qualidade de vida urbana e as inter-relações entre as 

dimensões econômica, social, cultural e política. Para tal, 

faz-se fundamental seguir as leis e os programas 

destinados a alcançar uma efetiva função social da 

propriedade, que prevê o poder-dever do proprietário 

de dar à coisa sua destinação compatível com o 

interesse da coletividade, empregando esforços no 

sentido de dar sua contribuição ao bem-estar da 

coletividade, com fito de se alcançar um equilíbrio 

socioambiental (CUNHA, 2012). 

Como uma tentativa de promover, em todo o 

planeta, um padrão de desenvolvimento que venha a 

conciliar os instrumentos de proteção ambiental, 

equidade social e eficiência econômica, diversas 

conferências internacionais têm sido realizadas ao longo 

dos anos.  

No Brasil, o Decreto Federal de 26 de fevereiro 

de 1997 criou a Comissão de Políticas de 

Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional, 

com a finalidade de propor estratégias de 

desenvolvimento sustentável e coordenar, elaborar e 

acompanhar a implementação da Agenda 21, 

documento aprovado na Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, no 

Rio de Janeiro, que estabeleceu diretrizes para mudança 

do padrão de desenvolvimento e construção de cidades 

sustentáveis (AGENDA 21 BRASILEIRA, 2004).  

O direito à cidade sustentável foi positivado na 

legislação brasileira com a publicação do texto da Lei no 

10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da 

Cidade. Nessa lei foram estabelecidas diretrizes gerais e 

regras concernentes à Política Urbana, preenchendo a 

lacuna que existia no que diz respeito à edição de lei 

ordinária para ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes (art. 182). Além de ser uma norma de direito 

urbanístico, criada pela União com base na competência 

prevista na Constituição Federal, trata-se da expressão 

de um valor constitucional, da justa distribuição dos 
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benefícios e dos ônus causados pelo histórico fenômeno 

de crescimento desordenado das cidades brasileiras 

(MARCO, 2012). 

O Estatuto da Cidade apresenta diretrizes e 

disposições gerais, instrumentos da Política Urbana que 

apontam a questão ambiental como pressuposto da 

política urbana e oferecem ações planejadas de 

desenvolvimento urbano e ambiental. Essas ações já 

têm sido implementadas em algumas cidades e são 

caracterizadas principalmente em duas espécies de 

planejamento: o planejamento urbano, que não é 

apenas modelo ideal de funcionamento da cidade, mas 

também instrumento de correção das distorções 

causadas pela urbanização, tipificado em instrumentos 

como o zoneamento urbano, as leis de parcelamento e 

uso e ocupação do solo e o plano diretor (INSTITUTO 

PÓLIS, 2001). 

O Estatuto da Cidade dispõe sobre diversos 

instrumentos jurídicos, políticos, tributários e financeiros 

e de estudo e planejamento para a ordenação do espaço 

urbano. O mesmo atribui aos municípios a quase 

totalidade das competências de instituição e execução 

dos instrumentos de desenvolvimento urbano, pois são 

nas cidades onde estão os problemas a serem 

resolvidos, e contribui para o desenvolvimento 

ambientalmente correto das cidades, através da gestão 

democrática, uma vez que os atores sociais e agentes 

das transformações do espaço são chamados a discutir 

os rumos da cidade (PRIETO, 2006). 

Porém vê-se que os instrumentos normativos 

como as leis disciplinadoras do parcelamento do solo 

urbano, leis de zoneamento, códigos de edificação e 

outras disposições de ordem urbanística, e até de 

preservação do meio ambiente não têm sido suficientes 

para a solução de muitos dos grandes problemas que 

afligem as cidades. Desta maneira, questiona-se a 

eficácia da aplicação dos instrumentos legislativos 

urbanísticos na intervenção dos processos urbanos e 

especialmente na produção do espaço, regulamentando, 

controlando ou direcionando-a, de maneira a assegurar 

um desenvolvimento, mais ordenado, planejado e 

preocupado com o meio ambiente natural e construído 

(SILVA & OLIVEIRA, 2010). Será a cidade sustentável 

passível de ser construída? Será possível pensar na 

sustentabilidade urbana como elemento factível no 

Brasil, em vista das normas jurídicas atualmente em 
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vigor adaptadas a essa finalidade? Que instrumentos 

urbanísticos podem permitir que a cidade cumpra sua 

função social? 

Buscando contribuir com a discussão a respeito 

do tema e responder os questionamentos, já antes 

levantados por outros autores, o presente trabalho tem 

como objetivo analisar a aplicação dos instrumentos 

legislativos urbanísticos na promoção da cidade 

sustentável e estabelece cinco capítulos: 

O primeiro capítulo contextualiza o processo 

nacional de urbanização; O segundo capítulo, por sua 

vez, objetiva a análise das principais legislações a 

respeito do tema urbanismo; O terceiro capítulo visa a 

análise das funções sociais da cidade e como estas estão 

vinculadas ao conteúdo das políticas de planejamento e 

ordenação urbana. O quarto capítulo objetiva 

apresentar os principais instrumentos urbanísticos 

adotas pelos municípios brasileiros que têm por meta 

regular o uso e a ocupação do solo urbano; E o quinto e 

último capítulo, avalia os instrumentos urbanísticos de 

uso e ocupação do solo que podem vir a contribuir com 

o desenvolvimento sustentável e visa abordar os 

aspectos positivos e negativos destes instrumentos 

levantados por autores da área e busca oferecer uma 

visão da realidade quanto à eficácia destes. 

A crescente urbanização vivenciada no país tem 

exigido do poder público uma atualização deliberada 

para correção dos problemas ocasionados pela 

ocupação desordenada do espaço urbano. A atuação 

estatal destinada a tratar a questão e a proporcionar o 

bem-estar coletivo é elencada no Direito Urbanístico, 

que no Brasil ganhou destaque primeiramente com a 

Constituição Federal de 1988 e posteriormente com 

criação do Estatuto das Cidades, lei federal de 

desenvolvimento urbano, esperada desde a 

promulgação da Constituição Federal, que por sua vez 

trouxe em seu texto legal inovações jurídicas e 

urbanísticas interessantes, que servirão à 

implementação de um novo modelo de cidades, não só 

no campo urbanístico, mas também ambiental. 

O Estatuto das Cidades conseguiu dar 

importância significativa aos instrumentos urbanísticos 

ao determinar a regulamentação destes no Plano 

Diretor, o que acabou por contribuir de forma positiva e 

negativa na seara urbanística. Positiva ao responsabilizar 

o município pela mediação do conflito entre o direito 
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privado e o interesse público, permitindo que as 

necessárias diferenciações entre as realidades 

municipais tão distintas no país sejam consideradas. 

Além disso o Estatuto ao permitir e incentivar a 

participação do cidadão na tomada de decisão garante 

que a discussão a respeito das questões urbanas se 

torne efetivamente mais participativa.  

Entretanto surgem dois poréns, primeiro a 

democracia participativa no estabelecimento dos 

instrumentos só se tornará efetiva se houver a criação 

de procedimentos e mecanismos de participação 

estabelecidos tanto pelo Estado quanto pela sociedade; 

e segundo ao permitir que a regulamentação dos 

instrumentos se dê no âmbito dos Planos Diretores, que 

acaba por estabelecer uma disputa essencialmente 

política no nível municipal, pois conforme os rumos que 

a mesma tome, os instrumentos serão efetivados com 

maior eficiência ou não. Deixando claro, neste sentido, 

que os instrumentos urbanísticos não estão por sua vez 

garantidos ou automaticamente eficazes. Sendo seu 

êxito dependente da forma como o mesmo será 

discutido, incluído e detalhado no Plano Diretor. 

As previsões apesar das dificuldades 

encontradas são otimistas a eficácia da aplicabilidade 

dos instrumentos, em especial a médio e longo prazos, 

desde que considerados os dados técnicos e as 

demandas reais de cada município e valendo-se de 

referenciais teóricos e metodológicos para o 

levantamento e interpretação dos dados caracterizados. 

Dados que permitirão a delimitação das áreas passíveis 

da aplicação dos instrumentos urbanísticos, bem como o 

estabelecimento de prioridades de intervenção, escolha 

de alternativas, dimensionamento das ações e alocação 

dos recursos. 

Como bem acentua Silva (2003), para que um 

projeto de gestão seja bem-sucedido é fundamental o 

conhecimento das condições de vida da população e do 

meio físico, pensar de forma integrada os problemas 

setoriais da cidade na perspectiva de conhecê-la 

interpretá-la na sua totalidade.  

A constante revisão das normas urbanísticas faz-

se também imprescindível para a gestão das cidades e o 

pleno ordenamento do solo urbano, dada a dinâmica e 

peculiaridade de cada município.  Lembrando ainda que 

o sucesso dos instrumentos como meio da redução das 



 

 43 

desigualdades sociais e para o alcance da 

sustentabilidade urbana dependerá sempre da vontade 

política, já que seus objetivos muitas vezes confrontam 

os interesses de grupos privilegiados pela historicidade.  

Segundo Whitaker (2001) é muito possível que 

embora não abale a estrutura do sistema, o uso dos 

instrumentos, quando aplicados e testados por 

administrações verdadeiramente comprometidas com 

os anseios populares, possa consolidar um novo 

paradigma de gestão do Estado sobre a cidade, que 

podem ser, no âmbito urbano, um começo no longo 

caminho da transformação da nossa sociedade. 

Desta maneira conclui-se que os instrumentos 

ora analisados constituem importantes ferramentas no 

sentido dar efetividade às diretrizes formadoras do 

princípio da função social da propriedade urbana desde 

que impliquem no uso adequado e no aproveitamento 

racional do espaço urbano e do destino das cidades. Os 

instrumentos urbanísticos são fundamentais na 

construção da cidade sustentável na medida em que 

buscam, apesar dos pesares, à eliminação das 

desigualdades sociais e à promoção do bem-estar da 

sociedade, e nesse sentido discussões e estudos fazem-

se essenciais na busca de melhorias para a real 

efetividade destes instrumentos. 
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Aproveitamento de Águas Pluviais 

para Habitações Sociais (Rainwater 

Harvesting For Social Housing) 

JABUR, Andrea S.18; FAGANELLO, Adriana M. P.19, 
RIBEIRO, Valquíria20; UEDA, Ana C.21 , FERRARI-LIMA, Ana 
M. 22 
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e Habitação Social.  

A universalização do Saneamento Básico por 

meio da lei Federal 11.445/2007 pelo PLANSAB (Plano 

Nacional de Saneamento Básico) abriu portas para 

estudos de tecnologias simplificadas de modo a auxiliar 

o acesso ao saneamento a todos os domicílios ocupados. 

Segundo Grando, Zollet e Jabur (2011) um sistema 

simplificado de coleta de águas pluviais consiste de uma 

área de captação (em telhados, áreas pavimentadas ou a 

superfície do solo) e um meio de distribuição, que neste 

caso, opera por gravidade. A quantidade de água 

coletada irá depender do tamanho do telhado da 
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edificação. O objetivo deste trabalho é apresentar um 

sistema de aproveitamento de águas pluviais de baixo 

custo para serem instalados em habitações sociais, 

tendo como estudo de caso o bairro Sumatra, localizado 

na Cidade de Apucarana. O protótipo foi elaborado em 

base ao desenvolvido pela ONG Caminhos do Sol. Para a 

montagem do sistema simplificado, utilizou-se o uso de 

uma bombona de 200 litros de polietileno. Foi instalado 

também um sistema clorador da água, para o processo 

de desinfecção, porém o sistema é destinado ao uso da 

água pluvial apenas para funções não nobres, como 

lavagem de calçadas, rega de jardins entre outros. O 

custo inicial sem o sistema de calhas ficou em cerca de 

R$ 200 para cada residência. O sistema também 

apresenta a retirada dos primeiros 5 minutos de 

precipitação, denominado de first flush, onde a 

qualidade da água pluvial é inferior, devido aos 

poluentes contidos no telhado. A cisterna será instalada 

em uma base com altura de 20 cm acima do solo, com o 

uso ou de pallets ou pavers produzidos na própria 

universidade, para auxiliar a carga hidráulica e facilitar a 

instalação da mangueira, em caso de lavagem de pisos e 

também para a limpeza do reservatório. Para execução 
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de um sistema de captação, como o estudado, é 

necessário que haja duas pessoas trabalhando para 

facilitar a execução dos cortes e encaixes na cisterna e 

tubulação. A duração do trabalho vai variar de acordo 

com os equipamentos utilizados, por exemplo, caso não 

haja a serra “tico-tico”, a realização dos cortes e 

encaixes vai exigir mais tempo, mas de qualquer forma o 

tempo total vai variar de seis a oito horas de trabalho 

para que o sistema seja produzido e instalado. Tal 

projeto, se incentivado pelos órgãos públicos, pode ser 

aplicado em residências de famílias com baixa renda, por 

seu custo ser acessível e sua facilidade de montagem e 

manutenção. Também se pode citar que se uma grande 

parcela da população aderisse à ideia da captação de 

água pluvial, haveria uma redução significativa no 

escoamento superficial, auxiliando na prevenção de 

enchentes, bem como uma redução no consumo de 

água potável para fins menos nobres. 

Referências 

Grando, M. N.; Zolett, E. R.; Jabur. A.S. Aproveitamento 
De Águas Pluviais Para Fins Não Potáveis Para 
Habitações Sociais. Synergismuss cyentifica UTFPR, Pato 
Branco, 06 (1), 2011. 

Lei Federal 11.445 de 2007. Estabelece diretrizes 
nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 
6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de 
maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de 
maio de 1978; e dá outras providências. 

Plano nacional do Saneamento Básico. Disponível em 
http://www.mma.gov.br/cidades-
sustentaveis/qualidade-do-ar/item/485-plano-nacional-
de-saneamento-b%C3%A1sico. Acesso em 04/07/2016. 

ONG Sociedade do Sol. Disponível em 
www.caminhosdosol.org.br. Acesso em 11 de agosto de 
2016. 
  

http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/qualidade-do-ar/item/485-plano-nacional-de-saneamento-b%C3%A1sico
http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/qualidade-do-ar/item/485-plano-nacional-de-saneamento-b%C3%A1sico
http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/qualidade-do-ar/item/485-plano-nacional-de-saneamento-b%C3%A1sico
http://www.caminhosdosol.org.br/


 

 47 

Atelier Da Rua Piloto#Curitiba 
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O Atelier da Rua é uma ferramenta de estratégia 

urbana que contribui para uma cultura aberta e 

acessível do desenho urbano, a fim de valorizar o 

diálogo e a mistura de competências e atores, tornando 

assim os espaços públicos mais humanizados e 

valorizados. Sabe-se que o caráter e o bem estar de uma 

cidade é definido por seus espaços públicos e privados, e 

que o espaço inadequado e marginalizado gera violência 

e agrava a segregação social e a exclusão. Desta forma, a 

metodologia é proposta através da ligação de recursos 

locais, globais, tradicionais e inovadores em torno do 

projeto urbano, social e cívico. 

Com apoio do projeto Atelier da Rua, o Atelier 

da Rua Piloto#Curitiba objetiva sensibilizar os cidadãos à 

sustentabilidade e ao meio ambiente, a fim de 
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preencher as lacunas existentes entre necessidades e 

direitos dos cidadãos num determinado espaço urbano, 

além de criar novas ações na escala da rua, dar voz ativa 

ao cidadão, procurar soluções para os problemas dos 

espaços públicos e de seu entorno. 

Entende-se o Atelier da Rua como metodologia 

de projeto global, que age a nível local de acordo com as 

especificidades de cada cultura, país, cidade e local de 

intervenção. A dimensão participativa é explorada 

através de conversas, entrevistas, debates na rua, 

prototipação do projeto in loco, dentre outros. 

A metodologia global, segundo ALVES, P.M. et al, 

2014 divide-se em: 

 

A - Esboço Participativo: Fase na qual os atores 

vivenciam a rua em um processo de reflexão a fim de 

definir alicerces de projeto. Desta fase resulta um 

dossier síntese constituído por pranchas de referência 

de: 

Nota contextual; 

Memória descritiva; 

Análise urbana; 

Desenho da situação existente; 
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Cenário “mínimo”; 

Cenário “máximo”; 

Galeria fotográfica; 

Galeria de referências; 

Previsão orçamental; 

Lista de possíveis investidores. 

 

B - Projeto participativo: A segunda fase é de 

análise do projeto proposto na fase A, na qual os atores 

decidem coletivamente com os usuários do espaço se o 

projeto é viável. 

 

C - Obra Participativa: Fase de construção do 

projeto prototipado e aprovado pelos usuários. 

 

A viabilização do projeto tem como premissa o 

apoio da legislação vigente e apoio financeiro. O apoio 

da legislação dá-se através da aprovação do projeto 

pelos órgãos competentes quando for necessário, o 

apoio financeiro dá-se através da parceria do poder 

público e da iniciativa privada, ou somente da iniciativa 

privada, que apóia-se na contrapartida do projeto. 

Após a finalização do projeto os documentos 

referentes ao processo metodológico serão 

sistematizados e armazenados no site 

(www.atelierdarua.org) para que todos tenham acesso à 

informação. Desta forma, cria-se uma ferramenta 

arquitetônica, humana, simples, acessível e 

compreensível, baseada no trabalho e diálogo entre 

cidadãos e especialistas. 

O Piloto#Curitiba trabalhou fisicamente com o 

Atelier da Rua em maio de 2016. A conexão física 

resultou no desenvolvimento do projeto e no início de 

potenciais projetos futuros, em Madrid e Paris. 

Movimentos com o intuito de empoderamento 

dos cidadãos mostram-se crescentes no cenário atual, e 

embora Curitiba tenha tradição no planejamento urbano 

atualmente retrocedeu nesse quesito. Desta forma, o 

Piloto#Curitiba surge para contribuir e retomar tais 

tradições e fazer com que a participação popular, 

prevista no Plano Diretor, seja efetiva na gestão urbana. 

Agradecimentos à equipe de Curitiba: Arquitetas e 
Urbanistas: Danielli Wal, Isabella Pagnoncelli, Maria 
João Pita e Milene Gil. Designer: Mayara Wal. Conta 
também com o apoio do Villa Coworking, que cede o 
espaço semanalmente para as reuniões de equipe. 
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Cicloativismo e empreendedorismo 

social 

NAKAMORI, Silvana24; BELOTTO, José Carlos Assunção25; 
COUTO, David Pinheiro Lima26; FONSECA, Ken Flávio 
Ono27 

Palavras Chave: Cicloativismo, Empreendorismo Social, 

Sustentabilidade. 

Neste artigo apresenta-se a correlação entre 

Ativismo e Empreendedorismo Social e seu importante 

papel na recente (e crescente) expansão da cultura da 

bicicleta em Curitiba. O fortalecimento do movimento 

cicloativista curitibano e a subsequente disseminação de 

uma vasta rede de serviços e projetos 

socioeducacionais, acadêmicos e empresariais, 

desenvolvidos pelos cicloativistas, emergem como 

características determinantes tanto para conquista de 
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direitos sociais quanto para expansão de 

empreendimentos centrados na sustentabilidade 

econômica, ambiental e social que tem a bicicleta como 

símbolo. Ao apresentar exemplos de projetos e 

empreendimentos ligados ao uso da bicicleta na cidade, 

problematizam-se os potenciais de atuação do 

cicloativista como empreendedor social. 

Levantaram-se conceitos a respeito de cada 

termo e procurou-se fazer as correlações, usando 

exemplos práticos, comparou-se com os teóricos 

para responder o problema de pesquisa. 

Dentro dos vários conceitos estudados sobre 

empreendorismo social destaca-se que os 

empreendedores sociais são indivíduos com uma 

visão de vanguarda e que através de sua capacidade 

empreendedora promovem mudanças sociais. Já o 

cicloativismo é conhecido na língua inglesa como 

“bicycle advocacy”, consiste na formação de grupos 

que desenvolvem atividades que defendem os 

direitos dos ciclistas no uso da via pública, visando 

melhores condições para pedalar, também defendem 

uma reforma no modelo de planejamento urbano 

que nas ultimas décadas moldou nossas cidades e 
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deu toda a prioridade ao automóvel como meio de 

transporte hegemônico. Em 2010 a ONU escolheu a 

bicicleta como o símbolo do transporte sustentável o 

que popularizou ainda mais a bicicleta como o ícone 

dos grupos que defendem uma cidade menos 

poluída e mais humana. Relata-se exemplos da 

cidade de Curitiba como a Bicicletaria Cultural, 

Programa Ciclovida da Universidade Federal do 

Paraná, Kuritibike Cicloturismo Urbano e também 

exemplos de atividades cicloativistas em outras 

cidades. 

Concluiu-se que o Cicloativista pelas suas 

características e em se confrontando os exemplos de 

sua atuação e os conceitos elencados pode sim ser 

considerado um Empreendedor Social, uma vez que 

procuram influenciar o planejamento urbano, 

promover mudança de comportamento, costumes e 

cultura na sociedade. Essa mudança gera 

transformação social, levando a novos 

comportamentos e demandas, incluindo a temática 

na agenda publica, abrindo oportunidades para 

atuação profissional, geração de renda e 

consequentemente a transformação das cidades 

contemporâneas. 
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Cidades inteligentes, 

sustentabilidade, 

ecodesenvolvimento e bem-estar 

humano: políticas públicas e arranjos 

conceituais na cidade de Curitiba 

DALLABONA, Tharsila Maynardes28; BATISTA, Marcela de 
Moraes29 

Palavras-chave: Cidades inteligentes, sustentabilidade, 
meio ambiente inteligente, Curitiba. 

Em algumas décadas, a população do planeta 

tende a ultrapassar os 10 bilhões de habitantes. Este 

índice, associado aos modelos de vida contemporâneos, 

representa um prognóstico de desafios na preservação e 

distribuição de recursos naturais, demandando 

preocupação com a qualidade de vida em meios 

urbanos. Diante deste cenário, planejadores urbanos 

vem buscando alternativas capazes de tornar as cidades 

mais sustentáveis e responsivas. As TICs - Tecnologias da 

Informação e Comunicação - são algumas das 
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ferramentas utilizadas para este fim, aplicadas aos mais 

diversos setores do planejamento, como por exemplo 

mobilidade, qualidade do ar e água, eficiência energética 

e construção de edificações sustentáveis 

(greenbuildings). Neste contexto de apropriação 

tecnológica para resolução de demandas sociais, 

ambientais e econômicas, emerge o conceito de Cidade 

Inteligente - ou Smart City. As cidades inteligentes não 

são cidades "futurísticas" - como é comum no imaginário 

coletivo; são, no entanto, redes complexas que podem 

ser gerenciadas a partir da utilização das tecnologias e 

suas interconexões, resultando em uma série de 

desdobramentos sócio-espaciais (Kitchin, 2014). Esta 

inteligência, no entanto, deve priorizar primeiramente o 

fator humano e depois o tecnológico, e não ao contrário 

(Leite; Awad, 2012). Deste modo, o meio ambiente é 

parte fundamental deste processo. No Brasil, a aplicação 

do conceito de sustentabilidade é recorrente em grande 

parte dos projetos urbanos. No entanto, a associação 

desta idéia com a noção de inteligenciamento urbano é 

relativamente recente, e, além disso, em alguns casos os 

conceitos se justapõe ou se confundem. A cidade de 

Curitiba destaca-se nacional e internacionalmente pelo 
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direcionamento de políticas públicas para o 

ecodesenvolvimento. Associada a este conceito, a 

denominação "smart city" também vem, mais 

recentemente, fazendo parte do escopo de diversos 

projetos da cidade. Neste sentido, o presente artigo 

propõe, a partir do caso de Curitiba, discutir como o 

conceito de cidade inteligente pode ser incorporado às 

políticas públicas, visando promoção à qualidade de 

vida, ao bem-estar dos cidadãos e a ambientes mais 

sustentáveis. Além disso, busca-se discutir a relação 

entre os conceitos de cidade inteligente, 

sustentabilidade e ecodesenvolvimento, em observação 

às práticas locais, à legislação e à veiculação de projetos 

junto à sociedade. A pesquisa, de caráter qualitativo e 

de natureza pós-estruturalista, será apresentada como 

um Estudo de Caso, seguindo preceitos metodológicos 

apontados por Yin (2001) e Martins (2006). O corpus de 

pesquisa é composto por meios documentais, oficiais e 

audiovisuais, e a coleta e análise dos dados segue os 

princípios de validade, relevância, homogeneidade, 

saturação e sincronia propostos por Sinclair (1991). A 

análise preliminar dos dados indica uma tendência de 

transformação gradativa do espaço urbano curitibano, 

com a inclusão de diversas tecnologias que visam, entre 

outros objetivos, fomento à ações de promoção à 

sustentabilidade e à qualidade de vida. É um cenário que 

demanda, no entanto, constante preocupação e 

atualização das políticas públicas capazes de oferecer 

suporte a estas ações.   
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Constructing a BRICS' path for 

sustainable development: Brazilian 

and Chinese Perspectives on 

Environmental Policies 

UETA, Mariana Hase30; WEINS, Niklas31  

Keywords: Sustainable development, BRICS, Sino-
Brazilian Strategic Partnership, Payment for Ecosystem 
Services (PES), Environmental Policy 

The BRICS, a block once based on purely 

economic interests, has become a much broader forum 

for cooperation. The countries that belong to the BRICS 

represent today a combined nominal GDP equivalent to 

approximately 20% of the gross world product. They also 

concentrate abundant natural resources and collectively 

account for 26% of the world’s land mass and 46% of its 

population. According to the World Trade Organization 

(WTO), the BRICS’ share of global exports more than 

doubled between 2001 and 2011, from 8% to 16%. 
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However, “the trend is that desirable economic growth 

is accompanied by unsustainable levels of consumption” 

(SANTANA, 2014) which means that future sustainable 

development of the world will be greatly impacted by 

planning paradigms and the resulting economic 

performance of this group of countries. 

This exploratory research analyzes two case 

studies, one from China and one from Brazil, in order to 

find differences and similarities in strategies among the 

two BRICS countries. In addition to literature on the case 

studies, existing background research on sustainability 

and development inform this first exploratory study. The 

case studies to be analyzed are 1) the implementation of 

the Sloping Land Conversion Program in China and 2) the 

pioneer project for payment for ecosystem services 

(PES) “Conservador das Águas” in Extrema, Minas 

Gerais, Brazil. 

The goal of this research process is to point out 

recent success stories as well as difficulties, be it in 

social, political or environmental aspects of those 

projects. Furthermore, those case studies shall be placed 

in a broader global context, to understand macro trends 
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in the developing world and point out opportunities for 

dialogue on sustainable growth. 

In this article we consider the Sino-Brazilian 

Strategic Partnership, investigating agreements that are 

already in place, from commodities exports to 

investment in the energy sector and present 

opportunities for dialogue, exploring the two case 

studies in particular, as well as more general 

environmental issues in the BRICS that are necessary for 

the construction of a sustainable future. 
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Coturismo: uma análise sobre a 

interação gerada entre usuários de 

plataformas digitais de hospedagem 

compartilhada 

VICENTIM, Jenyfer Machado32; SILVEIRA, Carlos 
Eduardo33. 

Palavras-chave: Economia compartilhada, 
Compartilhamento, Meios de hospedagem. 

O presente artigo é derivado de uma monografia 

em andamento e tem como objetivo analisar a 

economia compartilhada - uma modalidade baseada em 

compartilhamento de recursos, de serviços, habilidades 

e no consumo colaborativo - e uma de suas derivações, 

as hospedagens compartilhadas. Esses locais 

possibilitam o encontro de diferentes culturas em um 

mesmo espaço, gerando choque cultural, quebra de 

preconceitos e ainda utilizam a tecnologia como aliada. 

O primeiro objetivo da pesquisa visa analisar a 

relevância das plataformas digitais de hospedagens 
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compartilhadas na interação entre os viajantes e 

posteriormente identificar as potenciais mudanças e 

benefícios causados pela utilização dessa tipologia de 

hospedagem para as regiões e para os indivíduos que as 

utilizam.  

Visando esclarecer os objetivos propostos, 

primeiramente será realizada uma pesquisa bibliográfica 

para melhor conhecimento do assunto, pesquisa essa 

que, segundo Gil (2002) está fundamentada em 

materiais já escritos, podendo ser livros ou artigos 

científicos. Será também de caráter 

qualitativo/exploratório e terá como objeto de análise 

três plataformas principais: Airbnb, Couchsurfing e 

Worldpackers. A análise das plataformas também 

incluirá a categorização de comentários deixados por 

guests (hospedados) e hosts (anfitriões), visando 

identificar as potenciais mudanças e benefícios causados 

pela hospedagem.  

Ao final da pesquisa espera-se entender a 

relevância das hospedagens compartilhadas na relação 

entre indivíduos, através de um estudo bibliográfico com 

vertentes antropológicas e sociológicas. Assim como, 

chegar aos resultados de potenciais mudanças e 
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benefícios causados pela utilização dessa tipologia de 

hospedagem, tanto para as regiões, quanto para os 

indivíduos que as utilizam.  

Os levantamentos preliminares apontam para a 

influência desses novos modos de usufruir destinações e 

serviços turísticos no que diz respeito a um novo tipo de 

consumidor ou usuário. Ainda que as publicações 

específicas de turismo nessa área ainda sejam limitadas, 

algumas teorias podem ser aproveitadas no turismo e já 

demonstram impacto na forma de conduzir a atividade. 
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Curitiba: Empreendedorismo e o 

Plano Diretor 

BASTOS, Arion34; QUEIROZ, Dayane Cristina de35; MEZA, 
Maria L. Figueiredo Gomes de36; NASCIMENTO, Décio 
Estevão do37. 

Palavras-chave: empreendedorismo, inovação, plano 
diretor. 

A atividade empreendedora pode ser 

considerada energia para o desenvolvimento de um país 

ou região, visto que as pessoas são os agentes principais 

de mudanças sociais e econômicas (Thai & Turkina, 

2014). Schumpeter (1942) destaca a importância da 

inovação e seus surtos no desenvolvimento econômico e 

argumenta sobre a função dos empreendedores como a 

força motriz do crescimento econômico, ao introduzir 

no mercado inovações que tornam obsoletos os 
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produtos e as tecnologias existentes. Neste sentido, os 

governantes buscam incentivar o empreendedorismo e 

a criação de novos negócios. No Brasil foi estabelecido 

um complexo arcabouço legal para fomentar a inovação 

e o empreendedorismo nos anos recentes, como a Lei 

Geral da Micro e Pequena Empresa, instituída pela Lei 

Complementar 123/2006, que explicitou a importância 

desse conjunto de empresas para a sociedade brasileira 

e forjou critérios para enquadrá-las nos demais 

instrumentos de apoio à atividade empresarial com 

condições diferenciadas para potencializar sua atuação e 

a Lei de Inovação (Lei 13.243/2016), que define 

benefícios diferenciados para as empresas que pautam 

sua estratégia competitiva pela busca constante da 

inovação. Contudo, no Brasil, os novos empresários 

encontram dificuldades para abrir e manter seus 

negócios e uma das principais razões é a falta de 

políticas públicas que viabilizem a consolidação de novos 

negócios (Maximiano, 2011). Assim, o objetivo deste 

artigo foi analisar os indicadores de empreendedorismo 

municipal em Curitiba e verificar se os objetivos da 

política de desenvolvimento urbano buscam atender os 

desafios do município e contribuir para o 
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desenvolvimento socioeconômico da cidade e da sua 

população.  

A pesquisa pode ser classificada como descritiva 

e qualitativa, pois buscou levantar informações sobre o 

empreendedorismo no município de Curitiba e 

identificar as características da região, suas práticas, 

incentivos e investimentos.  Teve como fonte de dados 

secundários a Associação Nacional de Entidades 

Promotoras de Empreendimentos de Tecnologias 

Avançadas (ANPROTEC), o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas - Sebrae, o Centro de 

Referência para Apoio a Novos Empreendimentos 

(CERNE), o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

e a Incubadora Tecnológica de Curitiba (INTEC). Para 

analisar as diretrizes das políticas de desenvolvimento 

social e econômico do município realizou-se pesquisa 

documental específica do Plano Diretor de Curitiba (Lei 

nº 11.266/2004) e para identificar os indicadores de 

empreendedorismo municipal utilizou-se o resultado do 

relatório do Índice de cidades empreendedoras 2014 da 

Endeavor Brasil. 

A análise dos indicadores de empreendedorismo 

apontou a educação de qualidade e a cultura como os 

atuais gargalos do município. Assim, os objetivos 

previstos no Plano Diretor, no que se refere ao 

desenvolvimento de um ambiente integrado e 

harmônico para o empreendedor, necessitam de 

diretrizes que incentivem a disseminação da cultura 

empreendedora e implementação de políticas que 

garantam qualidade na educação.  

O município de Curitiba apresenta uma 

excelente infraestrutura e uma boa estrutura financeira 

e governamental, com investimento em programas 

voltados para o empreendedorismo e o 

desenvolvimento local. Entretanto, precisa superar 

alguns desafios, visto que, de acordo com o resultado do 

relatório do Endeavor Brasil (2014), Curitiba apresentou 

uma posição desfavorável nos indicadores de capital 

humano e cultura. 
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Desafios para a Redução de Risco de 

Inundações e Alagamentos com 

Abordagem Ecossistêmica em 

Municípios Brasileiros: o Caso de 

Joinville (SC) 

SANTOS, Leticia Costa de Oliveira38; GADDA, Tatiana 
Maria Cecy.39  

Palavras-chave: Risco de Desastre, Joinville, Inundação, 
Abordagem ecossistêmica, Estatuto da Cidade. 

Aproximadamente 10% da população mundial 

vive em áreas costeiras, sendo mais vulneráveis a 

desastres (NEHREN et al., 2014). Joinville é o 10º 

município mais afetado por desastres e o 4 º de maior 

risco no estado de Santa Catarina (MARCELINO et al, 

2006). Sua ocupação urbana estende-se principalmente 

por áreas baixas ao longo do Rio Cachoeira e afluentes, 

com drenagem dificultada pela influência das marés 

(SILVEIRA et al, 2009). Em diversas partes do mundo, 
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foram adotadas com êxito medidas de Redução de Risco 

de Desastres com abordagem ecossistêmica - Eco-RRD 

(RENAUD et al, 2013). A integridade desta infraestrutura 

é imprescindível (BENEDICT; MCMAHON, 2001), 

exigindo a elaboração de projetos em escala urbana e 

dependendo do suporte de legislação para a intervenção 

em áreas públicas e privadas. Este trabalho tem o 

objetivo de averiguar a aplicabilidade de Eco-RRD em 

Joinville identificando os instrumentos legais 

necessários. 

Foram quatro etapas principais: a) identificação 

dos tipos de serviços ecossistêmicos (SEs) que atendem 

ao contexto; b) identificação das tipologias de 

mecanismos de abordagem ecossistêmica que oferecem 

os SEs necessários; c) levantamento dos locais 

oportunos para implantação destas tipologias na área de 

estudo; d) averiguação dos instrumentos legais e de 

planejamento que podem viabilizar a Eco-RRD em 

Joinville. 

Foi selecionada uma área de aproximadamente 

3 km² no bairro do Boa Vista com aproximadamente 

8000 habitantes, compreendendo 12 sub-bacias 

hidrográficas. Esta localiza-se entre as margens do Rio 
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Cachoeira e o Morro do Boa Vista e tem ocupação 

predominantemente residencial, de baixa densidade, 

além de remanescentes naturais de manguezal e 

floresta ombrófila densa. 

Os SEs de detenção, retenção, filtragem, 

purificação, sedimentação, infiltração e redução de 

runoff foram identificados como os mais relevantes na 

aplicação da Eco-RRD. Diversas tipologias oferecem 

estes serviços, como telhados verdes e biovaletas. Cada 

tipologia pode ser inserida em diferentes locais (locais 

de oportunidade) identificados na área de estudo 

(praças, vias, terrenos vazios e remanescentes de 

vegetação, etc.).  

O Estatuto da Cidade não foi elaborado com a 

finalidade de RRD, mas oferece instrumentos de 

intervenção em áreas públicas ou privadas que podem 

viabilizá-lo. 

Para Joinville, a legislação estudada foi: Plano 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável (2008), Lei de 

Uso e Ocupação do Solo (2010), Plano Municipal de 

Saneamento Básico (2011), Plano Diretor de Drenagem 

Urbana da BHRC (PDDU, 2011), Plano Municipal de 

Gerenciamento Costeiro e Zoneamento Ecológico 

Econômico (2011) e o Plano Municipal da Área de 

Relevante Interesse Ecológico do Morro do Boa Vista 

(2011). Destes o único que menciona medidas de Eco-

RRD é o PDDU. Contudo, há diretrizes para qualificação 

ambiental e urbanística nos demais planos que podem 

ser exploradas.  

Há soluções de Eco-RRD compatíveis com a 

configuração geofísica e urbana de Joinville para 

mitigação de inundações e alagamentos. Os desafios 

principais são a articulação de projetos em escala que 

garanta a integridade e funcionalidade deste tipo de 

sistema e a dificuldade legal de intervir dentro de áreas 

privadas. 

No caso de Joinville as sugestões existentes de 

Eco-RRD podem ser mais bem exploradas. A Eco-RRD 

pode ainda ser um tema estruturante do Plano Diretor e 

incorporada em planos setoriais chave de maneira 

articulada com a promoção de outras melhorias 

urbanas. Há ainda lacunas na legislação que podem ser 

preenchidas com a criação de novos instrumentos 

urbanísticos para Eco-RRD. 
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Espaços Informais de Moradia e 

Direito à Cidade: O caso de San Blás, 

Assunção, Paraguai 

LEGUIZAMON, Maria Gianina40. 

Palavras-chave: Espaços informais de moradia, Projetos 
de Urbanização de Favelas, San Blás, Assunção. 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver 

uma reflexão teórica acerca da produção dos espaços 

informais de moradia na América Latina, considerando 

os processos que as originaram, as características 

socioespaciais e os projetos de urbanização 

implementados nesses assentamentos nas últimas 

décadas no continente. Este fenômeno tem sido 

responsável pela ocupação de grandes parcelas de terra, 

situadas em áreas que normalmente apresentam altos 

índices de fragilidade ambiental, com o risco de 

enchentes, desabamentos, dentre outros.  

O recorte espacial estabelecido para o estudo é 

o Assentamento San Blás, situado no Bairro San 
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Cayetano, cidade de Assunção no Paraguai, que retrata a 

precariedade existente e a segregação imposta pela 

dinâmica de produção da cidade capitalista aos dos 

grupos sociais de baixa renda. A pesquisa constitui a 

base teórica para propor posteriormente um projeto de 

intervenção urbanística, que será desenvolvida no 

Trabalho Final de Graduação do Curso. A metodologia 

de pesquisa consistiu no levantamento de dados em 

campo, coleta de informações em relatórios técnicos, 

produzidos por instituições públicas e organizações 

sociais que desenvolvem trabalhos na área, e a leitura 

de obras bibliográficas e web-gráficas que deram 

suporte teórico para a construção da análise e processo 

de redação. Finalmente são traçados os princípios que 

nortearão a estruturação e o desenvolvimento do 

posterior projeto: (i) Inclusão Social na cidade (ii) 

Recuperação ambiental, (iii) Redução e minimização dos 

riscos existentes e (iv) Qualificação dos espaços de vida 

cotidiana dos moradores do assentamento.  
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Evolução da Cooperação 

Universidade-empresa no Brasil  
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Gomes de44; RASOTO, Vanessa Ishikawa45. 

Palavras-chave: Cooperação universidade-empresa, 
parques tecnológicos, incubadoras de empresas. 

A organização das atividades de Ciência e 

Tecnologia (C&T) vem se transformando nas três últimas 

décadas, o que promoveu a inserção de novos atores no 

contexto da pesquisa e a reconfiguração dos papéis 

desempenhados pelos atores já envolvidos. Diante disso, 

em várias partes do mundo é notável os debates sobre a 

importância de se incentivar a relação universidade-

empresa, sob forma de alavancar o desenvolvimento 

econômico de regiões e países. Esse contexto contribuiu 
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para que a discussão sobre essa relação ganhasse força 

nas esferas, públicas ou privadas. No Brasil, a relação 

universidade-empresa vem sendo estimulada e acredita-

se ser adequada para que as universidades e/ou 

institutos públicos de pesquisa possam contribuir de 

uma forma mais eficiente com a geração de novas 

tecnologias. Surgiram assim, formas alternativas para 

que as instituições de ensino e pesquisa pudessem 

conduzir suas pesquisas a fim de alcançar resultados 

úteis à comunidade. Neste contexto, este artigo tem por 

objetivo apresentar um histórico sobre a relação 

universidade-empresa no Brasil e caracterizar dois tipos 

de relações firmadas entre essas duas instituições, os 

parques tecnológicos e as incubadoras de empresas.  

Atendendo o objetivo do artigo em termos 

metodológicos, realizou-se uma pesquisa bibliográfica 

para obter informações sobre o tema pesquisado, 

conhecer publicações existentes sobre o tema e 

descobrir quais aspectos já foram abordados; conhecer 

as diferentes opiniões que cercam tema da pesquisa.  

Assim, Lakatos e Marconi (2001, p. 183) 

explicam que a finalidade da pesquisa bibliográfica é 

“colocar o pesquisador em contato direto com tudo 
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escrito ou dito sobre determinado assunto”. Esses 

mesmos autores, esclarecem que a pesquisa 

bibliográfica não é apenas reprodução do que já foi dito 

ou escrito sobre certo tema, mas favorece a análise de 

um tema sob um novo enfoque ou abordagem, 

chegando a novas conclusões. 

Pode-se dizer que o debate sobre a relação 

universidade-empresa é recente no Brasil. Foi 

estimulado na década de 1980, quando o país sofreu 

uma profunda crise fiscal, e os investimentos para o 

setor de C&T tornaram-se escassos, fato ainda 

encontrado na atualidade. Os orçamentos dos órgãos 

públicos foram reduzidos, em muitos casos, até abaixo 

da sobrevivência institucional, o que forçou muitas 

instituições de ensino e pesquisa a se aproximarem do 

setor produtivo. 

Na década de 80 os meios governamentais e a 

administração federal iniciaram uma reflexão sobre qual 

seria o papel da pesquisa científica e tecnológica no 

desenvolvimento econômico brasileiro. Foram 

repensadas a dinâmica das atividades de pesquisa, a 

natureza e participação dos atores nela envolvidos. 

Assim, foram traçados novos rumos de atuação das 

agências de fomento à pesquisa e à inovação, e 

explicitadas as obrigações dos cientistas e pesquisadores 

das instituições públicas de pesquisa, que deviam 

orientar as atividades de pesquisa em direção à maior 

aplicabilidade econômica.  

A relação universidade-empresa é um 

instrumento útil para o desenvolvimento econômico e 

social de regiões e países. No entanto, um debate 

ponderado necessita ser feito, pois os modelos 

utilizados no Brasil foram trazidos de outros países, 

especialmente dos Estados Unidos, sem que fosse 

realizada uma discussão e análise sobre a necessidade 

de adaptações. 
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Infraestrutura cicloviária para 

cidades médias – o caso da Região 

Oeste de Santa Maria, RS 
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SILVA, Micaele Dias da48. 

Palavras-chave: Mobilidade urbana, plano de 
ciclomobilidade, planejamento cicloviário, bicicleta, 
modais não motorizados. 

As políticas de circulação adotadas pelas cidades 

brasileiras “favorecem o uso do veículo particular – o 

que reforça a tendência de crescimento horizontal das 

cidades e a fragmentação do espaço urbano” (BRASIL, 

2004). Além disso, causam problemas ambientais, de 

saúde e contribuem para uma distribuição desigual dos 

espaços públicos. Essas problemáticas despertaram o 

debate sobre a maneira que a mobilidade urbana é 

pensada e assim os modais alternativos de transporte 

ganharam mais visibilidade, surgindo como 
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oportunidade para mitigar os problemas do uso do 

automóvel na urbe. Considerando esse cenário, este 

trabalho objetiva propor uma rede de vias cicláveis em 

um modelo de mobilidade urbana multimodal, integrada 

à rede de transporte público, para uma cidade média, 

entre 50.000 e 500.000 habitantes, como é definida por 

Sposito (2009, p. 19). Para a aplicação deste modelo de 

mobilidade foi utilizada como exemplo a Região Oeste 

do município de Santa Maria, RS. 

A partir de revisão bibliográfica e levantamento 

in loco de características da região estudada, foram 

realizadas análises de fatores que influenciam na 

utilização da bicicleta como meio de transporte, como 

aspectos socioeconômicos, físico-ambientais e legais. E 

através do método de Dixon, adaptado por Yuassa 

(2008) à realidade brasileira, avaliou-se as vias coletoras 

e arteriais. Este método busca analisar características 

das vias, atribuindo os Níveis de Serviço para Bicicleta 

(NSB), que orientaram a proposição de infraestruturas 

cicloviárias a fim de compatibilizar as vias ao tráfego não 

motorizado. As vias locais analisadas não geraram NSB 

pelo reduzido volume de tráfego. Na definição das 
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melhores rotas cicláveis também foram consideradas as 

declividades viárias. 

O resultado das análises mostra que a Região 

Oeste reúne características favoráveis à adoção da 

bicicleta, a topografia, por exemplo, apresenta-se 

adequada ao uso de modais à propulsão humana. Da 

análise das vias, resultaram diferentes tipologias, 

variando entre ciclovias segregadas fisicamente do 

tráfego motorizado, nas vias com maior fluxo e 

velocidade, ciclofaixas sem separação física com as 

demais faixas de rolamento, em vias coletoras, ciclovias, 

nas áreas verdes e vias de tráfego compartilhado com 

velocidade máxima de 30 km/h, nas vias locais, fechando 

a malha cicloviária. Desta forma, é favorecida a 

utilização da bicicleta para os deslocamentos diários 

dentro dos oito bairros da região, beneficiando parte 

significativa da população santa-mariense, mesmo em 

um contexto onde não há a cultura do transporte não 

motorizado, que representa, atualmente, 0,5% dos 

deslocamentos da cidade (IPLAN, 2013 p.6). 

As tendências em planejamento da mobilidade 

urbana apontam para a diversificação modal que melhor 

relaciona as diferentes necessidades de deslocamentos 

das pessoas às infraestruturas viárias oferecidas. A 

Região Oeste de Santa Maria mostrou-se favorável à 

adoção da bicicleta, a partir do modelo multimodal de 

mobilidade urbana, sendo este um trabalho inédito para 

a região. Em etapas seguintes, com os devidos 

diagnósticos, esse sistema poderá ser estendido a toda a 

área urbana, através da expansão da rede de vias 

cicláveis. 
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Mobilidade Corporativa: Taxonomia 

de medidas de incentivo à bicicleta 

como transporte ao trabalho 

PATRICIO, Luis Claudio Brito49. 

Palavras-chave: Bicicleta, Incentivo, Medidas 
comportamentais, Empresa. 

Um dos desafios urbanos contemporâneos é a 

redução do transporte motorizado nas cidades. A 

bicicleta representa um dos componentes da mobilidade 

urbana sustentável. O incentivo para se realizar os 

deslocamentos de casa para o trabalho pedalando é 

uma prática disseminada e institucionalizada em 

diversos países pelo mundo. Contudo, no Brasil este 

ainda é uma área recente e pouca explorada. Uma 

revisão da literatura foi realizada para apresentar um 

panorama de políticas públicas de incentivo ao uso da 

bicicleta como transporte de casa para o trabalho 

adotadas em catorze países e um levantamento de vinte 

e nove medidas de incentivo divididas em grupos com 

aplicações específicas. O conhecimento e análise acerca 

dessas iniciativas que têm fomentado a ciclo mobilidade 
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possibilitam a adoção de políticas públicas e 

corporativas mais eficazes na promoção do uso da 

bicicleta.  

Fujioka (2014) aponta o aumento da 

motorização como um dos fatores responsáveis pela 

crise da mobilidade urbana Verifica-se efeitos negativos 

em pelo menos quatro grandes áreas: economia, saúde, 

meio ambiente e direito social (NORDEN, 2005). Um 

cenário como esse se tornou possível porque o 

planejamento na área de transporte era focado 

exclusivamente na oferta de estrutura. A solução para os 

problemas viários consistia invariavelmente em construir 

ou ampliar ruas, pontes e avenidas (BROADDUS; 

LITMAN; MENON; 2009). 

Ao redor do mundo, a bicicleta já é reconhecida 

como um componente válido na mobilidade urbana 

(PUCHER; BUEHLER, 2012). A oferta de infraestrutura 

cicloviária é o principal elemento para aumentar o uso 

da bicicleta como transporte, mas ainda é insuficiente 

(ETTEMA et al., 2016; LÓPEZ; GARCÍA, 2013; TABARES; 

CHADANSON, 2013). Um programa diversificado de 

medidas de incentivo é necessário (PUCHER; BUEHLER, 

2012). 
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No contexto da mobilidade urbana, o principal 

deslocamento é o trajeto de casa para o trabalho 

(HEINEN, 2011). Isso coloca em evidência a 

responsabilidade das empresas como polos geradores 

de tráfego. Entretanto, programas corporativos para 

fomentar a migração do transporte motorizado 

individual para outros modais ainda não estão 

consolidados e políticas públicas que ofereçam 

mecanismos de incentivo para empresas ainda são 

inexistentes no Brasil e América Latina em geral 

(PETZHOLD; LINDAU, 2015). 

A implementação de iniciativas como essas pode 

ser otimizada com um conhecimento abrangente das 

políticas públicas existentes, das medidas de incentivo 

que estão disponíveis e da forma mais adequada de 

aplicá-las. 

O presente estudo realizou um levantamento da 

literatura científica por meio de uma revisão de 

trabalhos e publicações anteriores sobre as medidas de 

incentivo ao uso da bicicleta como transporte no 

contexto da mobilidade corporativa, produzindo dois 

grupos de informações. 

O primeiro grupo consiste num conjunto de 

políticas públicas de catorze países que incluem ações 

de: incentivo fiscal, legislação, orientação, reembolso, 

gestão participativa e campanhas públicas. O segundo 

grupo consiste numa lista com vinte e nove medidas de 

incentivo que foram divididas em seis categorias: 

informacionais, de socialização, político-administrativas, 

de ação direta, de promoção de eventos e de oferta de 

benefícios materiais. 
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Mobilidade Urbana: uma análise 

através do transporte coletivo na 

cidade de São Miguel do Oeste – SC 
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Transporte Coletivo; São Miguel do Oeste.  

Atualmente a mobilidade urbana é um dos 

assuntos de maior preocupação na cidade. Ela diz 

respeito à forma como os deslocamentos de pessoas e 

cargas acontecem na malha urbana, considerada por 

diversos autores como um importante atributo das 

mesmas, estando diretamente relacionada com a crise 

ambiental mundial, devido à poluição que gera em 

função do tipo de meio de transporte escolhido. O 

objetivo do presente trabalho é analisar a mobilidade 

urbana através do transporte coletivo na cidade de São 

Miguel do Oeste – SC, de forma a entender como esta 
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acontece e então, se tenha condições de realizar 

intervenções com soluções não apenas pontuais ou de 

caráter imediatista, mas que possam ser justificadas em 

longo prazo e que promovam melhorias em todo o 

sistema. O foco no usuário do transporte coletivo é 

importante, porque atinge o público enquanto usuário e 

enquanto pedestre. Para essa compreensão, elaborou-

se um questionário do tipo survey, que será aplicado aos 

usuários do transporte coletivo da cidade. Foi realizada 

ainda uma coleta de dados que subsidiou a 

caracterização do espaço urbano e do transporte 

coletivo, e também, uma análise do sistema viário. As 

políticas públicas vêm sendo uma importante aliada na 

cobrança de planos de mobilidade para os municípios 

brasileiros, entretanto, não existe uma rigorosidade 

quanto a sua aplicação, resultando em desinteresse de 

sua efetivação. Este fato ocorre também no município 

de São Miguel do Oeste, que perdeu os prazos para a 

implantação do Plano de Mobilidade, determinados no 

Plano Diretor e pela Política Nacional de Mobilidade 

Urbana.  

Estudar a mobilidade urbana em uma cidade de 

menor porte não é algo comum, pois é necessário que 



 

 77 

existam problemas de grandes proporções para que o 

tema seja abordado no contexto científico. O município 

de São Miguel do Oeste, que possui aproximadamente 

40 mil habitantes, traz em seu Plano Diretor Municipal, 

sobre a criação do Programa de Mobilidade, porém, 

esse programa deveria ter sido implantado no ano de 

2013, e nada foi feito até então, evidenciando a 

necessidade de uma pesquisa que realize uma avaliação 

acerca da mobilidade urbana no município.  

O problema da mobilidade urbana passa, antes 

de políticas públicas, por uma questão sócio-histórico-

cultural, onde muitas pessoas veem o fato de utilizar de 

um transporte coletivo como algo vergonhoso, e 

também, em um planejamento urbano voltado para 

veículos e não para pedestres. As políticas públicas 

aparecem como uma solução temporária para 

problemas relativos à mobilidade urbana se não forem 

pensadas em longo prazo. O município de São Miguel do 

Oeste dispõe de infraestrutura de transporte coletivo 

que permita circular por toda a malha viária, entretanto, 

necessita de um numero maior de horários de 

circulação. É importante aplicar a pesquisa para verificar 

também, se essa é uma necessidade real dos usuários 

desse transporte. Pensar apenas na situação das cidades 

de hoje é pouco, é necessário pensar para que, dê 

alguma forma, se consiga evitar problemas e prejuízos 

ainda maiores no futuro.  
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Mudanças climáticas e ambientais 

pelo olhar dos moradores do Parque 

Nacional do Superagui em 

Guaraqueçaba (PR) 

GRIMM, Isabel Jurema.52 

Palavras-chave: Comunidades tradicionais, Unidades de 
Conservação, Mudanças Climáticas, Adaptação. 

Considerada um desdobramento da crise 

ambiental, a mudança climática pode ser avaliada como 

um dos maiores desafios globais que a sociedade 

contemporânea enfrenta. Ela exerce enorme pressão 

sobre a estrutura social e política de comunidades 

mundiais, suscitando cenários de profundas incertezas 

sobre o escopo exato de seus impactos e a velocidade 

dos próximos passos necessários para remediá-la, 

especialmente no plano global.  

Manifestadas em diversas escalas de tempo e 

em parâmetros como precipitações e temperatura, as 

mudanças climáticas “pode estar sofrendo influência 

expressiva de processos derivados da natureza, 
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processos estes ainda não convenientemente avaliados” 

(CONTI, 2015).  Entretanto, a partir da revolução 

industrial houve aumento significativo no uso de 

carbono (carvão mineral, petróleo, e gás natural), que ao 

serem queimados liberam o dióxido de carbono (CO2) 

para atmosfera aumentando sua propriedade de reter 

calor, sendo responsável por mais de 50% das emissões 

mundiais deste gás. (Figura 1). 

Figura 1: Emissões globais dos gases de efeito estufa por 

setores econômicos. Fonte: IPCC, 2013. 

O resultado é um enorme volume de gases 

contaminantes que são liberados na atmosfera, 

modificando a capa que retém o calor da Terra, 

intensificando o aquecimento e aumentando a 

temperatura global (INTERGOVERNAMENTAL PANEL ON 

CLIMATE CHANGE, 2013; Painel Brasileiro para as 

Mudanças Climáticas, 2014; MARENGO, MENDONÇA et 

al., 2007, GRIMM, 2016). Como consequência tem-se 
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cada vez mais fenômenos adversos da mudança do 

clima, que afetam comunidades globais, e contribuem 

para que se acentue a vulnerabilidade social dos grupos 

economicamente fragilizados, em função da 

amplificação das situações de risco existentes. 

Comunidades tradicionais, que costumam 

habitar territórios mais vulneráveis, detém 

conhecimento e identificam com minúcia cada detalhe 

que constitui uma ameaça a suas vidas e a seus bens. 

Percebem os riscos ambientais, sejam eles naturais 

(resultados de um longo processo de transformações) 

ou, “fabricados” pelo homem (GIDDENS, 2007), pois 

vivem em contato direto e permanente com a natureza. 

Guaraqueçaba localizada na porção norte do 

litoral do Paraná, apresenta um dos piores IDH, estando 

entre os vinte mais baixos do estado (Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico, 2010). A 

baixa renda, desemprego e falta de políticas públicas 

que viabilizem a ocupação regular do solo pela faixa da 

população mais vulnerável economicamente, aumenta o 

número de ocupações em áreas impróprias (encostas, 

mangues e alagáveis). A ocupação dispersa do território 

(27 comunidades rurais e 26 insulares) dificulta a 

prestação de serviços públicos, onerando o poder 

público municipal (Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico, 2010). O município abriga 

populações tradicionais de pescadores artesanais e 

agricultores familiares. Esta população rural agrupa-se 

em comunidades situadas no continente e nas ilhas. Os 

moradores excetuando-se o município de Guaraqueçaba 

somam em 2.625 habitantes. Nas comunidades inseridas 

na área do parque contabilizam-se 316 moradores. A 

organização econômica funda-se na pesca e/ou lavoura, 

desenvolvida em moldes tradicionais, alternando-se 

conforme a época, sendo, tanto uma como outra 

atividade, exploradas a partir das especificidades do 

ambiente, mediante tecnologia rústica ou artesanal 

(CUNHA & ROUGELLE, 1989; FARACO 2012). 

As comunidades do entorno ou interior do 

Parque Nacional (ParNa) do Superagui, consideradas 

tradicionais a partir do conceito elaborado por Diegues e 

Arruda (2001),  embora Cunha (2007) tenha 

demonstrado que estas  já estejam “envolvidas num 

processo intenso de modernização que as levaram à 

utilização de práticas destrutivas (p.27)”, contudo segue 

a autora, “muitos ensinamentos podem ser extraídos do 
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conhecimento tradicional costeiro (p.27)” e, portanto 

seus olhares, particularmente na proposição das 

mudanças ambientais e climáticas podem constituir-se 

em informações para orientar melhores medidas de 

adaptação destas comunidades frente aos desafios que 

este fenômeno tem imposto a toda sociedade? 

Neste contexto, objetiva-se captar “o olhar” dos 

moradores das comunidades da região do Parque 

Nacional do Superagui, em relação às mudanças 

ambientais e climáticas desencadeadas no território ao 

longo dos tempos e, propor medidas de adaptação aos 

impactos deste fenômeno.  

A metodologia com abordagem exploratória e 

qualitativa contou com levantamento de dados 

bibliográficos, documental e trabalho de campo com 

entrevistas junto aos moradores e especialistas em 

unidades de conservação. Nos meses de outubro e 

novembro de 2014 foram realizadas visitas para 

aplicação de questionário a 48 moradores do município 

de Guaraqueçaba (área urbana), e das vilas de Barra do 

Superagui, Bertioga, Barbados, Praia Deserta e Barra do 

Ararapira. 

Como resultado das mudanças climáticas e 

ambientais (Figura 2) os moradores relatam considerável 

aumento na temperatura média e a falta ou escassez de 

chuvas. Como consequências apontam a diminuição da 

pesca, que interfere na renda familiar e ocasiona 

migrações principalmente entre os jovens das 

comunidades. 

Figura 2: Encadeamento dos eventos percebidos pelos 

moradores decorrentes das mudanças ambientais e climáticas. Fonte: 

Pesquisa de campo, 2015. 

Portanto, em cenário de mudança climática há 

necessidade de implementar estratégias de adaptação 

por meio da diversificação econômica das comunidades, 

promovendo a resiliência social e dos ecossistemas 

costeiros, por meio do desenvolvimento de uma 

atividade de baixo carbono, como pode ser o turismo 

comunitário. 
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As mudanças do clima estão em curso e seus 

impactos são observados nos eventos de inundações, 

secas, altas temperaturas, elevação do nível do mar, por 

exemplo, e não constituem fatos novos nem 

eventualidades extremas decorrentes meramente de 

eventos naturais. Acredita-se, portanto que ter cautela é 

uma atitude recomendável e, independentemente da 

controvérsia se o aquecimento global é natural ou 

antropogênico existem diversas ações que podem ser 

efetivadas para diminuir a dependência dos 

combustíveis fósseis que são poluidores e escassos.  

Na análise das implicações das mudanças 

ambientais e climáticas na região do Parque Nacional do 

Superagui, e os elementos que sinalizam desafios para a 

geração de trabalho e renda local, o desenvolvimento do 

turismo neste território, pode configurar-se em desafios 

adicionais. Um deles é representado pela definição a 

priori do recorte espacial, pois a região comporta 

diversidade de elementos naturais, compõe área de 

preservação instituída por lei, abriga diversidade de 

comunidades humanas com características distintas o 

que dificulta a realização de novas atividades 

econômicas. Assim, vale pontuar que para o 

desenvolvimento do turismo como estratégia de 

desenvolvimento econômico devem ser observados 

aspectos relacionados ao: 

Plano de Manejo: as atividades turísticas devem 

estar previstas no documento; 

Desejo dos moradores em trabalhar com o 

turismo e, quais atividades estão dispostas a 

desenvolver. 

Portanto, a atividade só deve acontecer de 

forma planejada e com a comunidade local 

protagonizando sua gestão e desenvolvimento. 
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O saber sobre a flora nativa de 

restinga em ambiente urbano: uma 

revisão bibliográfica 

SANTOS, Leticia Costa de Oliveira53. 

Palavras-chave: vegetação urbana, flora nativa, 
Paisagismo, restinga, Rio de Janeiro. 

Restinga designa tanto a paisagem formada pela 

faixa arenosa que segue ao longo do litoral do Rio 

Grande do Sul ao Rio Grande do Norte quanto o 

complexo de vegetação que nela ocorre (RIZZINI, 1997). 

É enquadrada no complexo de ecossistemas do domínio 

da Floresta Atlântica, considerado um hotspot de 

biodiversidade devido ao endemismo e à degradação 

(ALMEIDA, 2006) pela ocupação urbana e pelas 

perspectivas de aumento de temperaturas e elevação do 

nível do mar (IPJBRJ, 2009). Dentre a diversidade de 

espécies presentes na flora nativa de restinga, algumas 

têm sido valorizadas no paisagismo, apesar da 

dificuldade de serem encontradas em hortos regulares, 
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quer seja pela baixa demanda (BURLE-MARX, 2004), ou 

pela carência de estudos sobre sua propagação 

(ZAMITH; SCARANO, 2002). O planejamento paisagístico 

na cidade tem a oportunidade de reintroduzir espécies 

nativas, recuperando serviços ecossistêmicos de suporte 

da biodiversidade e valorizando a estética nativa com 

uma finalidade didática (SCDB, 2012). Este trabalho tem 

por objetivo identificar o conhecimento acerca do uso 

paisagístico em meio urbano de espécies nativas de 

restinga por meio de uma revisão bibliográfica em livros 

de classificação de plantas passíveis de utilização na 

paisagem urbana. 

Este é um trabalho de revisão bibliográfica. Foi 

elaborada uma listagem com as espécies de Restinga, 

tomando por base o documento Plantas da Floresta 

Atlântica (IPJBRJ, 2009), o qual apresenta uma listagem 

organizada por famílias e gêneros de espécies vegetais, 

indicando o estado de conservação, o tipo de formação 

vegetal e o endemismo da área em que tais espécies 

estão presentes. Nesse estudo, foram consideradas as 

espécies Fanerogâmicas. Posteriormente, foi feito um 

levantamento bibliográfico em livros, apostilas e 

monografias que abrangiam a temática sobre o uso 
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paisagístico das espécies consideradas neste trabalho. 

Teve-se o objetivo de identificar-se o conhecimento 

acerca dos hábitos de tais espécies vegetais no meio 

urbano, além de seus métodos de reprodução e 

dispersão, dentre outras informações relevantes. 

A lista original da Flora da Mata Atlântica 

apresenta 15.782 espécies, das quais, 14.592 são 

angiospermas e 1190, gimnospermas. Das angiospermas 

foram selecionadas as 1770 espécies ocorrentes em 

formações de Restinga.  

Os documentos selecionados para a revisão 

bibliográfica foram oito livros sobre plantas úteis e duas 

monografias sobre o uso paisagístico da flora de 

restinga. Nestes, foram identificadas informações acerca 

de 245 espécies (dentre árvores, arvoretas, arbustos, 

palmeiras, herbáceas e trepadeiras ou lianas), isto é, 

menos de 15% do total. 

Segundo a revisão bibliográfica, dessas 245 

espécies, 158 são descritas como ornamentais, 54 

indicadas para arborização, 83 para reflorestamentos, e 

24 têm uso alimentício ou medicinal. Além disso, a 

literatura revisada apresenta informação sobre 

propagação, plantio e hábitos de 228 espécies, sendo 

que para 10 dessas há o reconhecimento de toxicidade. 

O interesse pela flora de restinga vem 

aumentando e é possível reconhecer alguns esforços de 

entidades e pesquisadores em produzir e divulgar 

conhecimento acerca dela. Permanecem, no entanto, 

muitas espécies a serem estudadas quanto ao seu 

potencial econômico e paisagístico. Mais estudos e 

oferta de informações sobre essas espécies vegetais 

podem aumentar o interesse dos produtores em 

introduzi-las no mercado, algo que tem permanecido 

inibido pela baixa demanda e por dificuldades de cultivo.  
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Pagamento por Serviços Ambientais 

como mecanismo para a conservação 

da biodiversidade e dos recursos 

hídricos em Piraquara, Paraná 
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Fernando56; FREITAS, Juliane57; ATANÁSIO, Renato58. 

Palavras-chave: Região Metropolitana de Curitiba, 
mananciais. 

Com aproximadamente 3,5 milhões de 

habitantes, a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) 

está entre as mais populosas do país e o abastecimento 

de água para essa população depende da qualidade dos 

mananciais do Altíssimo Iguaçu (Figura 1). Os 

reservatórios Piraquara I e II, mananciais superficiais 

localizados integralmente no município de Piraquara, 

são majoritariamente responsáveis pelo fornecimento 
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de água para a RMC (Figura 2). Garantir a proteção dos 

mananciais por meio do planejamento do uso do solo, 

da conservação das vegetações ciliares e da 

biodiversidade é responsabilidade do poder público. 

Contudo, o descumprimento da legislação 

ambiental nas diferentes instâncias da sociedade, como 

o desmatamento ilegal e a ocupação e degradação de 

áreas protegidas, como as Áreas de Preservação 

Permanente, impõem grande dificuldade nessa tarefa. 

Diante disso, a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem 

e Educação Ambiental, por meio do Condomínio da 

Biodiversidade – Programa de Conservação da Natureza 

em Ambientes Urbanos e Periurbanos, atua em 

Piraquara, financiado pelo HSBC Water Programme e em 

parceria com a Fundação Grupo Boticário de Proteção à 

Natureza (FGBPN) e a Prefeitura Municipal de Piraquara. 

O objetivo é promover ações de conservação nas áreas 

de mananciais e remanescentes florestais em áreas 

particulares por meio da implantação do Pagamento por 

Serviços Ambientais (PSA), que é um importante 

instrumento de valoração ecossistêmica e premiação 

monetária aos proprietários, utilizando a metodologia 

Oásis da FGBPN. 
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Linhas de ação: (1) Extensionismo 

conservacionista - avaliação ambiental in loco e 

orientações sobre boas práticas de manejo e 

conservação aos proprietários de áreas naturais; (2) 

Educação para a conservação - formação de professores 

da rede municipal em conservação da biodiversidade; 

(3) Políticas públicas - implantação dos marcos legais 

municipais para o PSA e mapeamento das fontes de 

recursos. 

Os resultados alcançados até o momento com o 

extensionismo conservacionista foram 112 áreas 

recebendo a visita técnica no município, 55 delas 

inseridas na área de abrangência do reservatório 

Piraquara I, que é prioritária para o lançamento do 

programa de PSA (Figuras 3 e 4). Estas propriedades 

somam aproximadamente 2.500 hectares e destes, 50% 

com vegetação nativa em estágio médio de sucessão 

ecológica. Na linha educação para a conservação, 480 

professores já passaram pelos cursos de formação, com 

previsão de mais 420 até o final de 2016, e foram 

sensibilizados com relação à importância da conservação 

do patrimônio natural e instrumentalizados para 

trabalharem este tema na prática pedagógica (Figuras 5 

e 6). Na linha de políticas públicas, o projeto contou com 

o apoio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos e foi implantado o arcabouço legal 

necessário para execução do programa de PSA, desde a 

elaboração até a publicação de leis e decretos – Leis 

1.405/2014 e 1.540/2015; Decretos 4.700/2015, 

4.808/2016 e 4.809/2016 (Figuras 7 e 8). A Companhia 

de Saneamento do Paraná manifestou-se como 

potencial financiador do PSA em Piraquara, e 

juntamente com o governo estadual anunciaram um 

possível investimento inicial de R$ 750 mil.  

Espera-se que este programa de PSA em 

Piraquara, pioneiro no Paraná, torne-se um exemplo de 

sucesso da parceria entre poder público, terceiro setor e 

sociedade civil em prol da segurança hídrica e 

conservação da biodiversidade, e que seja replicado em 

outras áreas prioritárias para conservação e mananciais 

de abastecimento. 
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Figura 1. Bacias hidrográficas do Alto Iguaçu, 
Região Metropolitana de Curitiba, Paraná. 

 

Figura 2. Mapa de uso do solo da Bacia 

hidrográfica do rio Piraquara, Piraquara, PR. 
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Figura 3. Aspecto da paisagem em propriedade 
particular visitada pelo projeto em Piraquara, PR. 

Figura 4. Técnicos do projeto realizando o 
extensionismo conservacionista, Piraquara, PR. 

Figuras 5 e 6. Curso de formação em educação para 
conservação para os professores da rede municipal 

de ensino em Piraquara, PR. 
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Figuras 7 e 8. Reuniões técnicas com parceiros na 
linha de políticas públicas para a implantação do 
programa de Pagamento por Serviços Ambientais 

(PSA), Piraquara, PR. 
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Para um Municipalismo Libertário: 

reflexões críticas sobre o projeto 

político da Ecologia Social. 

AQUINO, Alysson Eduardo de Carvalho59; LIMA, Nabylla 
Fiori de60 

Palavras-chave: Municipalismo Libertário, Murray 
Bookchin, Ecologia Social. 

Este trabalho pretende discutir as reflexões da 

Ecologia Social idealizada pelo pensador anarquista 

Murray Bookchin sobre a ação política no mundo 

contemporâneo através da proposta do Municipalismo 

Libertário. Segundo a Ecologia Social a urbanização 

capitalista foi responsável pela destruição dos processos 

e laços comunitários, anulando a possibilidade da 

construção de decisões coletivas e de experimentação 

de uma vida política autêntica e plena. Diante disso, um 

novo modelo de político seria necessário: o 

Municipalismo Libertário. Assim, serão apresentados 

três momentos da pesquisa compostos da seguinte 
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maneira: a) os pontos fundamentais dessa proposta 

política; b) o levantamento da influência dessa corrente 

de pensamento nos movimentos sociais ecológicos de 

vários países buscando encontrar em quais lugares foi 

relevante; c) debate sobre as críticas anarquistas ao 

Municipalismo Libertário. 

Esta é uma pesquisa bibliográfica e de cunho 

teórico. Foram utilizadas como base para as reflexões os 

textos de Murray Bookchin e de seus seguidores 

publicados em livros e artigos que discutem a ideia do 

Municipalismo Libertário e da Ecologia Social.  

Murray Bookchin e os adeptos da Ecologia Social 

compreendiam a necessidade de reinventar os espaços 

de convívio e de sociabilidade, fundamentados em 

práticas como a democracia direta, priorizando o bem-

estar coletivo e a autogestão das cidades pelos seus 

próprios habitantes. Essa concepção, denominada 

Municipalismo Libertário, emerge visando a 

reintegração dos humanos com a natureza e a produção 

de novas relações sociais a partir do equilíbrio entre a 

cidade e o campo e entre a vida social e a biosfera, 

considerados componentes indispensáveis para se 
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construir uma sociedade ecológica com cidadãos 

politicamente ativos.  

A partir do estudo da bibliografia citada e de 

pesquisas sobre a temática escolhida foi possível 

levantar as dimensões basilares que integram a proposta 

do Municipalismo Libertário, bem como compreender as 

escolas filosóficas que a sustentam. Além disso, nessa 

pesquisa conseguiu-se mapear a presença de grupos 

municipalistas libertários em países como a Itália, 

Alemanha, Espanha, Estados Unidos e na América Latina. 

Por fim, essas buscas permitiram o encontro com uma 

bibliografia crítica vinda do campo anarquista que 

aponta para alguns possíveis limites dessa proposta 

política. Nesse sentido, o trabalho visa apresentar um 

debate ampliado sobre a temática.  
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Plano de desenvolvimento físico-

territorial de bairro: intervenção no 

bairro Diácono João Luiz Pozzobon, 

Santa Maria, RS 

MAFFINI, Ana Luisa61; SILVA, Micaele Dias da62; 
GRIGOLETTI, Giane de Campos63 

Palavras-chave: Planejamento urbano, plano de bairro, 
plano físico-territorial, urbanismo, cidadania 

Habitar com dignidade é um direito dos 

cidadãos, no entanto muitos habitantes das cidades 

brasileiras são privados desse direito. Segundo 

Goodman (1960),  quando não é possível garantir o 

acesso a equipamentos públicos de qualidade, a serviços 

básicos urbanos, e a infraestruturas mínimas, o cidadão 

terá sido irreparavelmente roubado de um direito 

humano. O planejamento urbano no Brasil não tem 

conseguido atender a todos os cidadãos de forma 
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igualitária, e a segregação espacial tornou-se uma parte 

presente da realidade das cidades, onde o principal fator 

de exclusão é a questão econômica. Nesse cenário o 

planejamento físico-territorial de bairro busca melhorar, 

ordenar e revitalizar espaços urbanos, em uma escala 

mais local, próxima dos cidadãos, sempre visando a 

melhoria da qualidade de vida dos moradores. Para a 

realização deste plano foi escolhido o bairro Diácono 

João Luiz Pozzobon, localizado na porção Centro-Leste 

do município de Santa Maria, RS. 

A partir da revisão bibliográfica e de 

levantamentos e questionários realizados in loco, foram 

estudadas as características do bairro. Este foi separado 

em três escalas de abordagem, sendo a macroescala o 

bairro na sua totalidade, a mesoescala apenas uma 

porção do bairro, definida a partir do conceito de 

Campos Filho (2010) das unidades ambientais de 

moradia (UAMs), e a microescala como sendo áreas de 

intervenção prioritárias definidas a partir dos resultados 

dos diagnósticos das escalas anteriores. Para o 

diagnóstico foram levantados, além das principais 

características da região, os dados dos aspectos físico-
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ambientais, de morfologia urbana, socioeconômicos e 

culturais e de regimes urbanísticos. 

Os resultados dos levantamentos e diagnósticos 

foram apresentados através de mapas temáticos e 

infográficos, e apontaram para a necessidade de um 

planejamento urbano mais adequado e inclusivo para o 

bairro, devido à situação de vulnerabilidade em que se 

encontram as populações residentes no local. Há 

insuficiência de equipamentos públicos e serviços 

urbanos, bem como inadequação do sistema viário. As 

áreas de preservação permanente encontram-se 

poluídas e as infraestruturas urbanas são inadequadas e 

insuficientes. A partir desses resultados foram definidas 

diretrizes e propostas readequações na malha urbana, a 

fim de solucionar ou mitigar os problemas urbanos 

encontrados. 

O diagnóstico do local de intervenção apontou o 

bairro Diácono João Luiz Pozzobon como sendo um 

espaço marcado pela segregação urbana, desigualdades 

sociais e descaso do poder público, e em intenso 

crescimento populacional nos últimos seis anos (a 

população passou de 3.152 para aproximadamente 

12.000 habitantes), fazendo com que seja de extrema 

importância que haja um planejamento urbano 

adequado no local, a fim de garantir aos moradores os 

direitos mínimos do espaço urbano. 
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Plano Diretor Inclusivo: desafio para 

uma metrópole 

SIMONELLI, Luiza M. Pacheco Castagno 

Palavras-chave: legislação urbanística, plano diretor, 
planejamento urbano. 

Curitiba concebeu um novo Plano Diretor em 

2015 e com isso estabeleceu novas diretrizes e 

princípios voltados ao desenvolvimento, mas, sobretudo 

na expectativa de uma nova relação social e um marco 

na inclusão urbanística. É essencial que se dê a 

conversão às novas diretrizes e princípios consagrados 

na lei e que as questões que mais afligem e segregam a 

população, sejam superadas. E necessário que o 

planejamento urbano enfrente questões como 

habitação social, melhor transporte público, 

saneamento básico, áreas de riscos, drenagem, dentre 

outras. O objetivo maior do trabalho é demonstrar que é 

possível relacionar o Plano Diretor da Capital do Paraná 

com a inclusão das pessoas nas suas mais diversas 

necessidades. 

Este trabalho pretende abordar os instrumentos 

legais que colaboram na elaboração do novo Plano 

Diretor, dentre eles o primeiro Plano Diretor de Curitiba 

de agosto de 1966, a Constituição Federal do Brasil de 

1988; os Estatuto das Cidades e relaciona-los a outras 

leis tão quão importantes como o estatuto da criança e 

dos adolescentes – ECA, a lei da acessibilidade, Código 

de Trânsito Brasileiro - CTB e Código de Posturas. 

Pretende-se acostar ao trabalho, a metodologia utilizada 

pela Prefeitura Municipal de Curitiba de 2014 a 2015 

para agregar a participação popular ao projeto de lei, 

assim como as emendas parlamentares de vereadores, 

que resultaram na Lei 14.771/2015. 

O mais relevante e o resultado que se espera, no 

entanto, é demonstrar neste trabalho a necessidade de 

uma norma, o Plano Diretor, que não setorize a cidade 

meramente por vocação local ou por zona residencial, 

industrial ou de serviços. É preciso que o plano diretor 

não acentue a desigualdade, mas busque demonstrar a 

capacidade de elaborar um planejamento urbano 

inclusivo, com valores sociais explícitos.         

Os resultados que se espera obter são aqueles 

colhidos da pesquisa da participação popular em 

audiências públicas, nas quais a população teve 

oportunidade de expor suas ideias, assim como as 
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emendas parlamentares e, confrontá-las ao projeto já 

convertido em lei. 

As considerações sobre os resultados da 

pesquisa serão expostas e explicita, considerando cada 

capítulo do Plano Diretor, a participação popular e 

emendas parlamentares e resultado final, convertido em 

lei, assim, como os vetos ao Projeto de Lei.  
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Produção do espaço em Curitiba: 

Caso Ecoville 

LOURENÇO, Johanne64; MENDES, Andressa65; POLLI, 
Simone66; ZANON, Priscila67. 

Palavras-chave: Planejamento urbano, Carregamento 
transporte, Cidade de Muros. 

Desde 1964, o Plano Preliminar de Urbanismo 

para Curitiba previa um adensamento nos chamados 

setores estruturais da cidade, fazendo com que esses 

eixos com maior potencial construtivo pudessem atrair a 

população e, com as canaletas exclusivas de transporte 

coletivo, oferecer rápido acesso ao local de trabalho. 

Como continuidade ao eixo estrutural oeste, o Instituto 

de Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) propôs 

conectoras que ligariam os eixos à Cidade Industrial de 

Curitiba (CIC), criada na década de 1970. O objeto de 

estudo neste artigo é a Conectora 5, executada em 1980 

e nomeada pelos incorporadores imobiliários como 

“Ecoville”. Depois de implantada a infraestrutura, a 
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região sofreu forte valorização imobiliária na década de 

1980, de até 400% (Gazeta do Povo, 1982), e a ideia de 

adensamento para habitação social foi deixada num 

segundo plano, dando lugar a rápidas transformações 

urbanísticas e consolidando uma região isolada, 

apartada da convivência, uma “cidade de muros” 

(Caldeira, 2000). A cidade perde em termos de vitalidade 

(GEHL, 2013), como lugar de encontro, da 

espontaneidade, dos prazeres gratuitos da vida, 

experiências e informação. Pode-se dizer que cria-se o 

“não lugar” ou o lugar de determinadas classes sociais, 

reforçando as noções de aparthaied social (Whitaker, 

2013). 

Este artigo tem como objetivo demonstrar de 

que forma a infraestrutura de transporte público se 

relaciona com a região do Ecoville, analisando a relação 

entre densidade construída e o carregamento do 

transporte coletivo no eixo estrutural denominado 

Conectora 5, apontando para a “cidade de muros”. 

A partir da área de abrangência da Conectora 5, 

propõe-se o estudo da evolução da ocupação urbana da 

região e da implantação das obras públicas, levando em 

conta as principais mudanças nas diretrizes dos planos 
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diretores, zoneamento e parâmetros de uso e ocupação 

do solo. Em seguida, busca-se a fim de compreender a 

dinâmica social da região, por meio dos mapas de 

densidade, renda e valor da terra. Por fim, há um retrato 

da realidade atual, analisando os aspectos territoriais 

que influenciam na sensação de segurança e utilização 

do transporte coletivo. 

Observa-se em Curitiba uma infraestrutura 

preparada para uma alta densidade populacional, o que 

não ocorreu na Conectora 5.  A grande densidade 

construtiva da área, associada ao poder aquisitivo da 

população resulta em um panorama contraditório, no 

qual há muita oferta de infraestrutura de transporte 

coletivo e pouco uso. Os carregamentos do transporte 

coletivo não ocorrem nesses pontos, mas em regiões 

específicas como o centro e para além dos eixos, 

apontando para um acentuado processo de 

periferização. 

Diante disso, constatou-se que o processo de 

produção do espaço se deu de forma diferenciada de 

outras regiões da cidade, mantendo o objetivo de 

adensamento construtivo, da experimentação de novos 

parâmetros urbanísticos, da ampliação das taxas de 

permeabilidade e das áreas verdes. No entanto, esse 

modelo possui várias restrições ambientais e sociais, 

levando-se em consideração a necessidade do uso do 

carro, o zoneamento monotemático, a negação da 

convivência interclassista e a insegurança da “cidade de 

muros”. 
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Projeto de horta comunitária 

inteligente em Centro Social de 

Guaraqueçaba 

DIAS, Matheus68 

Palavras-chave: Sustentabilidade ecológica e social, 
horta urbana comunitária, educação ambiental, 
empoderamento social 

A educação ambiental pode ser um fator 

fundamental para o desenvolvimento das crianças e 

formação de cidadãos conscientes de sua 

responsabilidade sobre os impactos e na preservação do 

meio ambiente, integrar tal conceito com o 

desenvolvimento da tecnologia tem sido um desafio 

recorrente. As cidades têm historicamente trilhado 

caminhos que as distanciam da natureza e da área rural, 

dessa forma fazer com que as pessoas aprendam a 

respeitar esses dois elementos que se encontram 

distante da sua área de vivência se torna um dilema, 

ainda mais porque nas grandes cidades há pouco 

contato com a produção do alimento e as crianças 

                                                             
68

 Graduando em Arquitetura e Urbanismo na Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, matheus_w_dias@hotmail.com 
 

crescem sem compreender o ciclo que uma planta deve 

trilhar para tornar-se ou produzir alimento e a sua 

importância para o equilíbrio do meio. A organização 

sem fins lucrativos We Are All Smart criou um projeto 

em Guaraqueçaba para combinar o aprendizado sobre 

equilíbrio ambiental e produção sustentável de 

alimentos com tecnologia, utilizando um modelo de 

horta produzido pela Noocity com reserva de água e 

equipando-a com a placa de hardware livre Arduino, 

uma plataforma acessível que permitiu que as crianças 

tivessem lições básicas de programação e 

acompanharem e participarem da criação de um kit 

baseado no microcontrolador que mediu fatores 

importantes para manutenção da horta, como umidade 

do solo e luminosidade. 

O incentivo à tecnologia e ao trabalho em 

equipe, também visou gerar um empoderamento social 

e moradores mais conscientes, que saibam os meios 

para pesquisar e realizar seus projetos, sempre 

buscando um impacto positivo sobre sua comunidade e 

sobre a natureza, uma vez que grande parte dos alunos 

do centro vem de famílias em situação de baixa renda e 

que a cidade apresenta um dos menores Índices de 
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Desenvolvimento Humano (IDH) do estado, felizmente a 

participação ativa e interação da comunidade em todos 

os eventos demonstrou o grande interesse desses 

estudantes em mudar a própria realidade. 

Na pesquisa foram levados dados 

disponibilizados pelo projeto e também o estudo de 

campo realizado no evento de encerramento do ciclo 

em julho de 2016, além de entrevistas realizadas com os 

alunos do centro, professores e funcionários, moradores 

locais e os voluntários da organização. Foi avaliado o 

impacto social que o programa pretendia e o quanto os 

alunos, professores e pais compreenderam e foram 

estimulados pelo projeto. 

Durante o processo observou-se que os alunos 

puderam captar bem o que lhes foi passado e que eles 

conseguiram fazer a manutenção da horta entre os 

eventos. Esta horta foi o chamariz para atrair mais 

moradores para horticultura, uma vez que não havia na 

cidade uma cultura de produção do próprio alimento e 

uma das principais fontes de hortifrúti da região era um 

ônibus de Curitiba que partia semanalmente para o 

litoral para vender seus produtos para Guaraqueçaba e 

outras vilas isoladas no Litoral Paranaense.  
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Proposta de material didático na 

educação ambiental em unidades de 

conservação: aplicação na escola 

Tagaçaba Porto da Linha, 

(Guaraqueçaba – PR). 

SILVA, Larissa dos Santos69; TORRENS, Luiza Alberti70 

Palavras-chave: Educação ambiental, unidades de 
conservação, desenvolvimento social. 

As questões ambientais têm sido recorrentes em 

diversas discussões nos meios institucionais, acadêmicos 

e nas organizações não governamentais. Percebe-se a 

grande importância do tema também estar inserido em 

sala de aula através de projetos e disciplinas que 

abordem a temática contribuindo para a formação 

cidadã. 

O trabalho proposto tem como objetivo a 

conscientização ambiental e o incentivo à participação 

dos estudantes do ensino médio da Escola Estadual 

Tagaçaba Porto da Linha de Cima, localizada na APA de 

Guaraqueçaba, na construção de leis e projetos 
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ambientais, a fim de desenvolver uma gestão 

participativa e democrática na região. 

Visto que é de grande relevância o 

direcionamento de atividades educativas ambientais que 

trate da temática seguindo os princípios da Política 

Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.795/99). De 

maneira que trate a abordagem do meio ambiente em 

sua totalidade com enfoque na sustentabilidade, 

devendo ser considerada a interdependência entre o 

meio natural, o socioeconômico e o cultural. 

A metodologia adotada para aplicação pautou-

se no diagnóstico da realidade escolar através de 

entrevistas com alunos e professores seguindo a 

metodologia utilizada por Martins (2007), por meio de 

observações durante o período de aula na escola e pela 

análise do Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

instituição. 

Os resultados indicam que 51% dos alunos não 

desenvolveram atividades de educação ambiental em 

sala. De maneira geral, os alunos destacaram como os 

maiores problemas ambientais o desmatamento e 

queimadas (30,43%), falta de coleta de lixo (26,08%) e a 

caça e tráfico de animais (17,39%). Em relação às 
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perguntas direcionadas à Unidade de Conservação, 

20,69% deles não sabem o que são Áreas de Proteção 

Ambiental, sendo que os que afirmaram saber, 40% 

responderam que são áreas que preservam, protegem o 

meio ambiente e proíbem a degradação ambiental. No 

entanto, nenhum deles relatou ter conhecimento do 

que é ou não permitido na unidade de conservação ou 

qual é a sua influência para a população local. 

Após a obtenção desses resultados detectou-se 

a necessidade do desenvolvimento de um material 

didático que pudesse auxiliar os professores da escola 

para o ensino ambiental, destacando a importância e 

funcionalidades de uma Unidade de Conservação 

Sustentável.  

Por fim, será proposto o material didático em 

formato de cartilhas de acordo com as prioridades 

detectadas na aplicação dos questionários na Escola 

Tagaçaba Porto da Linha. Dessa forma, espera-se sanar 

as dúvidas gerais sobre os aspectos legais das Unidades 

de Conservação, os tipos de uso de recursos naturais 

disponíveis que podem ser extraídos e quais espécies 

animais e vegetais são protegidos.  

Ressalta-se a importância desse estudo para a 

disseminação do conhecimento sobre as questões 

ambientais, pois se entende que é de responsabilidade 

de todos os cidadãos a defesa da qualidade ambiental e 

a manutenção e conservação de áreas de uso 

sustentável, para isso é imprescindível levar aos 

cidadãos o conhecimento sobre a necessidade das 

Unidades de Conservação e quais são as suas restrições 

e seus usos permitidos por lei. 
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Proposta de Modelo Padronizado de 

Boletim de Ocorrência de Acedente 

de Trânsito para o Meio Urbano 

SUGUINOSHITA, Maria Clara71; COSTA, Rodolfo 
Augusto72; ZAU, Stephanie Karina Silva73; BASTOS, Jorge 
Tiago74. 

Palavras-chave: Sistema viário, segurança viária, boletim 
de ocorrência, padronização. 

Em relatório divulgado pela Organização 

Mundial da Saúde (2015), a acidentalidade no trânsito é 

considerada a nona maior causa de mortes no mundo e 

em 2030 poderá atingir a sétima colocação. Dentro 

deste panorama, o Brasil apresenta um elevado índice 

de mortes em acidentes no trânsito: 21,24 mortes para 

cada 100 mil habitantes. O registro de acidentes de 

trânsito, por meio do boletim de ocorrência – BO, 

compete à Polícia Militar dos estados e/ou Polícia Civil 

(nas cidades e rodovias municipais), pela Polícia Militar 

Rodoviária Federal – PRF (nas rodovias federais) e pela 
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Polícia Militar Rodoviária dos estados (nas rodovias 

estaduais) – instituições que atuam em jurisdições 

distintas do sistema viário (Ferraz et al., 2012). No 

entanto, quando se trata da elaboração de diagnósticos 

e formulação de políticas, é necessária a mensuração do 

problema como um todo, no conjunto dos sistemas 

viários municipal, estadual e federal. Dessa forma, o fato 

dessas instituições possuírem modelos distintos para o 

registro de acidentes de trânsito, assim como a falta de 

uma plataforma de integração desses dados, dificulta tal 

mensuração. Além disso, o que se vê no país são 

registros que, na grande maioria, contêm respostas 

subjetivas e com falta de padronização no 

preenchimento. O resultado claro disso é a ausência de 

uma estatística global sobre acidentes de trânsito no 

nível dos municípios, dos estados e, principalmente, do 

país. Sendo assim, o presente trabalho visa propor um 

modelo de BO único no país, utilizando como ponto de 

partida o modelo da PRF, o qual já possui um padrão e 

aplicabilidade em todo o território nacional. 

Após uma análise comparativa de conteúdo de 

uma amostra de BO de todos os estados do país, 

constatou-se que o modelo da PRF possui a estrutura 
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mais completa. A partir disso, a estrutura básica 

proposta mantém a composição em cinco módulos: 

dados gerais da ocorrência, condições da via, croqui e 

narrativa, veículos envolvidos e pessoas envolvidas. 

Porém, em razão do modelo-base de BO ser dedicado ao 

registro de acidentes em rodovias, o trabalho buscou a 

criação de campos específicos para o meio Urbano, 

assim como eventuais adaptações. Por exemplo, no 

módulo “condições da via”, surgiu a necessidade de 

criação de campos específicos para as ocorrências no 

meio urbano, dando mais atenção aos usuários não 

motorizados e elementos típicos da infraestrutura 

urbana. 

O resultado esperado é um documento que 

suporte uma legislação nacional de padronização dessas 

informações e favoreça a criação de uma plataforma 

integrada para auxiliar na gestão pública e na tomada de 

decisões para a melhoria da segurança viária. 

A partir do que foi exposto anteriormente, 

percebe-se a importância de um modelo padrão de 

registro de acidentes de trânsito, pois este contribui 

para a melhoria dos bancos de dados de acidentes e 

também para um diagnóstico mais preciso e consolidado 

do tema. Ademais, a padronização dos boletins cria um 

ambiente mais favorável para a transferência de 

informações entre instituições (por exemplo, polícia → 

hospitais, polícia → serviços de resgate), as quais podem 

ter seu atendimento beneficiado por informações 

complementares. 

Os autores agradecem ao Observatório Nacional de 
Segurança Viária pelo fornecimento das bases de dados 
necessárias para a realização dessa pesquisa. 
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Reabilitação Urbana em Áreas 

Centrais: Caso da Rua XV de 

Novembro 

BASTOS, Arion75; QUEIROZ, Dayane Cristina de76; MEZA, 
Maria Lucia Figueiredo Gomes de77; POLLI, Simone 
Aparecida78. 

Palavras-chave: Rua de pedestres, projetos urbanos, 
renovação urbana, revitalização. 

As ruas de pedestres adquiriram importância e 

se tornaram mais frequentes a partir da segunda 

metade do Século XX, como parte de uma estratégia de 

revitalização de áreas centrais que estavam em processo 

de abandono e decadência (JANUZZI, 2006). De acordo 

com Leme e Ventura (2000), os calçadões são uma 

vitória do pedestre. São admirados como tal por seus 

utilizadores, que neles reconhecem um espaço que 

proporciona tranquilidade e segurança num centro 
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metropolitano com tráfego inseguro e raras zonas de 

refúgio para os que caminham.  

Neste contexto, este artigo tem como objetivo 

discutir a importância das ruas de pedestres como parte 

de uma estratégia de reabilitação urbana em áreas 

centrais. Existem diversos tipos de ruas de pedestres, 

mas a concentração deste será nas ruas em áreas 

comerciais centrais. Será abordado a história do 

planejamento urbano no Brasil por meio da análise de 

Villaça (1999) identificando os três períodos deste. Para 

finalizar passaremos por alguns antecedentes históricos 

das ruas de pedestres, visualizando um pouco da história 

da reabilitação urbana no centro de Curitiba-PR, como o 

caso da Rua XV de Novembro, seu histórico, fatos 

importantes da grande mudança e da travessia rumo ao 

futuro da rua, assim como apresentar seus contrapontos 

e sua análise técnica tendo como base as pesquisas e 

levantamentos documentais feitos pelos três maiores 

jornais de Curitiba. 

Atendendo o objetivo do artigo em termos 

metodológicos, realizou-se uma pesquisa bibliográfica 

para obter informações sobre o tema pesquisado, 

conhecer publicações existentes sobre o tema e 
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descobrir quais aspectos já foram abordados; conhecer 

as diferentes opiniões que cercam o tema da pesquisa.  

Assim, Lakatos e Marconi (2001, p. 183) 

explicam que a finalidade da pesquisa bibliográfica é 

"colocar o pesquisador em contato direto com tudo 

escrito ou dito sobre determinado assunto". Esses 

mesmos autores, esclarecem que a pesquisa 

bibliográfica não é apenas reprodução do que já foi dito 

ou escrito sobre certo tema, mas favorece a análise de 

um tema sob um novo enfoque ou abordagem, 

chegando a novas conclusões. 

Os atuais projetos de renovação urbana feitos 

pela Prefeitura de Curitiba estão direta ou indiretamente 

conectados ao Calçadão da Rua XV de Novembro.  

Ao longo desse tempo a primeira rua exclusiva 

de pedestres de Curitiba passou por algumas 

transformações urbanísticas, mas ainda é uma das mais 

importantes referências para as ações que fazem o 

centro de Curitiba crescer com qualidade, conquistando 

mais pessoas e novos moradores. 

Nos últimos 10 anos, o centro de Curitiba 

despontou como um dos únicos no Brasil a apresentar 

crescimento populacional, 14,3% (Portal da Prefeitura 

de Curitiba, 2012), com um perfil de pessoas mais jovens 

estabelecendo moradias no espaço onde está o coração 

urbano da cidade, o Calçadão da Rua XV de Novembro.  

Segundo Almeida (2011), a valorização dos 

pedestres na área central é o maior legado que o 

Calçadão continua deixando para a cidade. Como aponta 

nosso Plano Diretor da Cidade, o calçadão mostra que o 

pedestre tem prioridade no centro, e que é possível a 

convivência harmoniosa e segura com os veículos que 

cruzam a rua XV.  
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Saneamento e Paisagem: um 

potencial de transformação nas 

periferias 

BENICIO, Taís D´Aquino.79 

Palavras-chave: Paisagem urbana (aspectos sociais), 
Taboão da Serra (SP), Saneamento urbano (aspectos 
urbanísticos), Periferia, Espaços Livres Públicos, 
Participação. 

Esta pesquisa busca uma interface entre os 

projetos de saneamento básico que implementam obras 

de abastecimento de água, esgoto e drenagem de águas 

urbanas em bairros da periferia de São Paulo, com o 

campo conceitual e propositivo do estudo da Paisagem 

urbana, não apenas considerando as configurações 

espaciais como também a percepção dos sentimentos 

manifestos pelos sujeitos moradores, através da 

memória, da afetividade e do pertencimento ao 

respectivo bairro de moradia. Partindo da capacidade 

dos projetos de saneamento de qualificarem 

ambientalmente áreas degradadas, foi estruturada uma 
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pesquisa que evidenciasse a relação dos moradores com 

o ressurgimento de elementos da relação cidade e 

natureza. Fica demonstrada a capacidade dos Espaços 

Livres Públicos, remanescentes ou criados pelos projetos 

de saneamento urbano, de favorecerem essa mediação 

entre os processos antrópicos, os culturais e os biofísicos 

naturais, sustentando a formação e a qualificação da 

paisagem urbana nas periferias das grandes cidades. Ao 

considerar o pressuposto de que a percepção da 

paisagem tem a ver com o sujeito e com seu modo de 

estar no mundo, os estudos de campo foram orientados 

por uma pesquisa qualitativa, relacionada a observações 

da dinâmica local; percebendo, caminhando ou 

fotografando fenômenos correlatos, proporcionando 

uma convivência com o cotidiano do bairro. Na abertura 

de diálogos e discernimento de revelações de seus 

moradores, crianças e adultos, evidenciaram-se atitudes 

compassivas com a degradação ambiental, as quais 

demonstraram a necessidade de uma abordagem 

pedagógica sensível, que transmita informações claras e 

objetivas acerca dos limites da relação, no meio urbano, 

entre homem e natureza. Os resultados da qualificação 

ambiental dos projetos de saneamento básico, 
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associados a práticas educativas de percepção da 

Paisagem do bairro, favoreceram a necessária visão 

intersubjetiva da relação entre morador e cidade.  
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Smart cities e o turismo: uma 

abordagem conceitual sobre destinos 

turísticos inteligentes 

PINTO, Mateus José Alves80 

Palavras-chave: turismo, cidades inteligentes, destinos 
turísticos inteligentes. 

O século XXI é marcado pelo advento da internet 

2.0, o aumento da conectividade e interatividade entre 

as sociedades, o surgimento de novas ferramentas de 

computação e de coleta de dados, impulsionando assim 

a evolução da urbe. (SEGITTUR, 2015). Neste cenário de 

constante inovação surgem as cidades inteligentes que, 

segundo Caragliu, Del Bo e Nijkamp (2011), são aquelas 

que aliam investimentos no capital humano, em 

infraestrutura de comunicação modernas e em 

infraestruturas tradicionais para estimular o crescimento 

econômico e sustentável dos centros urbanos. Levando 

em consideração este contexto, e tendo a experiência 

das cidades inteligentes como referencial, é necessário 

implementar um novo modelo de território turístico: o 
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destino turístico inteligente (DTI). (SEGITTUR, 2015). 

Deste modo, o objetivo deste trabalho é compreender a 

evolução e as contribuições dos destinos turísticos 

inteligentes para a comunidade  

Este trabalho pode ser caracterizado como uma 

pesquisa exploratória, porque visa proporcionar maior 

familiaridade com o tema “destinos turísticos 

inteligentes”, que ainda não é amplamente estudado na 

área. (GIL, 2010). Em relação aos procedimentos, a 

pesquisa é, primordialmente, bibliográfica e 

documental, porque ela é elaborada com base em 

materiais já publicados por outros autores (como livros, 

teses, dissertações, entre outros) e documentos (como 

estudos e relatórios oficiais de entidades 

governamentais). (GIL, 2010). Por fim, este estudo é 

qualitativo, porque demonstra o sentido de um 

determinado fenômeno social, os destinos turísticos 

inteligentes, e pondera a subjetividade de quem 

observa, se propondo a preencher lacunas no 

conhecimento. (FILHO; FILHO, 2013; DENCKER, 2007). 

Até o momento, o principal resultado obtido 

apresenta-se na definição de um novo conceito para os 

destinos turísticos inteligentes, desenvolvido pelo autor, 
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com base em todo o material lido e analisado para a 

redação do trabalho. Sendo assim, o destino turístico 

inteligente é o destino turístico maduro que integra as 

tecnologias da inovação e comunicação (TICs) no 

desenvolvimento de ações e projetos para o turismo, 

criando um ambiente turístico inovador, sustentável e 

acessível para o visitante e o cidadão.  

Este trabalho deriva de uma pesquisa maior com 

o objetivo de analisar se Curitiba está se tornando um 

destino turístico inteligente, verificando os projetos e 

ações que a cidade realiza e que a caracterizam como 

um DTI. Os resultados finais deste estudo serão 

apresentados em novembro de 2016. 
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Telhados Verdes e Agricultura 

Periurbana: Estratégias Sustentáveis 

para Habitações de Interesse Social  

SANTOS, Carolina Pereira81; BECHARA, Fernando 
Campanhã82 

Palavras-chave: arquitetura ecológica, agricultura 
urbana, sustentabilidade, habitação social. 

O Brasil vem enfrentando uma forte crise 

econômica, resultando em alto índice de desemprego, 

consequentemente, a população está se limitando a 

condições mínimas de sobrevivência, provocando 

aumento de habitações nas áreas periféricas das 

cidades. Este cenário, não prejudica apenas a economia 

dos estados brasileiros, mas afeta todos os outros 

alicerces, sejam eles sociais, ambientais e culturais. Com 

a atual realidade, pesquisadores vêm incentivando 

moradores a encontrar formas de viver dignamente, 

através de soluções ecológicas que proporcionem 
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qualidade de vida a essas famílias. Os principais desafios 

são o estabelecimento de estratégias de 

desenvolvimento sustentável nas cidades de maneira a 

solucionar as dificuldades e necessidades das áreas 

carentes. 

O presente artigo tem o objetivo de disseminar a 

tecnologia dos telhados verdes utilizando a agricultura 

periurbana como forma de subsistência e geração de 

trabalho e renda, através do cultivo de hortaliças e 

temperos frescos. O telhado verde é uma tecnologia 

sustentável e pode ser definido por algum tipo de 

vegetação sobre cobertura/telhado devidamente 

impermeabilizados. Vários fatores se destacam quanto 

ao uso de telhados verdes, entre eles: alteram os fatores 

microclimáticos e atuam no controle hídrico de águas 

pluviais favorecendo a diminuição de enchentes. A 

agricultura urbana é uma tecnologia social que é 

praticada dentro ou nos arredores e periferias de uma 

cidade, sendo capaz de promover segurança alimentar 

às populações de baixa renda, seguindo uma tendência 

crescente principalmente em países em 

desenvolvimento.  
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Este estudo apresenta o conceito de agricultura 

periurbana em conjunto com a técnica dos telhados 

verdes. Aborda as contribuições para a integração das 

atividades agrícolas com o ambiente urbano, 

aproximando o homem–natureza e incentivando o 

desenvolvimento de cidades sustentáveis. O contexto 

está direcionado às edificações populares que utilizam 

telhados leves (fibrocimento) para a produção de 

hortaliças, que além de diminuir a temperatura interna 

das habitações, suprem a carência de áreas verdes 

urbanas e promovem o desenvolvimento de atividades 

econômicas locais.  

Verifica-se que as técnicas sustentáveis 

integradas - telhados verdes e agricultura periurbana - 

são muito benéficas à população, proporcionando bem-

estar e qualidade de vida às famílias carentes, agregando 

valor nutricional à saúde, fortalecendo a agricultura 

familiar nas periferias. O potencial dos telhados verdes 

aliado a agricultura periurbana atingem os elos da 

sustentabilidade na sua totalidade, quanto a inclusão 

social, cidadania, geração de renda e preservação da 

biodiversidade. Nas práticas exploradas foram 

verificadas o (re) aproveitamento dos recursos e 

insumos locais de forma eficiente e sustentável, sendo 

necessário a aplicação de políticas públicas direcionadas 

ao setor, o que requer a participação e o 

comprometimento dos governos locais. 

Atualmente a agricultura periurbana é 

considerada cada vez mais parte integral da gestão 

urbana, sendo uma ferramenta para a diminuição da 

pobreza por meio da geração de renda e empregos. 

Neste sentido, passa a integrar o rol de opções de 

políticas sociais que buscam o resgate da cidadania e da 

sustentabilidade urbana. 
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Trocando resíduos sólidos por novos 

hábitos de vida no Município de Ivoti 

– RS: Projeto Escambo 

GUTHEIL, Tatiane Cristina83; NUNES, Daniela Peixoto84 

Palavras chave: Educação Ambiental, horta doméstica, 
coleta seletiva. 

O Município de Ivoti está localizado na região 

Metropolitana de Porto Alegre no estado do Rio Grande 

do Sul, fazendo parte das Bacias do Rio Caí e do Rio dos 

Sinos, com população estimada de 22.012 habitantes. 

Em setembro de 2011 foi implementado o Centro de 

Educação Ambiental do Município de Ivoti – CEAMI. 

Verificou-se a necessidade de sensibilizar a comunidade 

na separação dos resíduos recicláveis, uma vez que o 

Município não possuía coleta seletiva. O Projeto 

Escambo visa, então, incentivar a população do 

Município a separar os resíduos sólidos domésticos e 

efetuar a troca por mudas de plantas medicinais, 
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temperos, flores, hortaliças e árvores nativas. 

Estimulando a valorização do espaço do CEAMI, através 

da visitação e produção das mudas, bem como a criação 

de hortas domésticas, buscando a alimentação orgânica, 

e utilização de fitoterápicos na prevenção e tratamento 

de enfermidades. 

O Projeto Escambo realiza a troca de material 

reciclável separado pela comunidade, no espaço do 

CEAMI, por mudas diversas. O morador traz o material e 

realiza cadastro no CEAMI, contendo a quantidade de 

material para troca e a quantidade de mudas levadas. 

Aceita-se para troca materiais como resíduos 

eletrônicos, plásticos, papel, papelão, vidro e óleo de 

cozinha usado. Como o objetivo do CEAMI não é a 

produção de mudas em grande escala, mas sim o 

estímulo à troca consciente, condiciona-se as 

quantidade e espécies trocadas ao estoque disponível e 

ao material trazido. As mudas de hortaliças são 

disponibilizadas por meio de parceria com produtor 

local. As demais mudas são produzidas pelos 

funcionários e alunos das escolas que participam das 

atividades de Educação Ambiental. O resíduo reciclável 

coletado é destinado para a Cooperativa de Catadores 
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que realiza a triagem do Município, os resíduos 

especiais, como eletrônicos e óleo de cozinha, são 

destinados para empresas licenciadas. 

Em 2014 e 2015 o Projeto distribuiu 1833 

mudas, considerando as que foram produzidas no 

CEAMI, além de centenas de mudas de hortaliças. Houve 

de 2014 para 2105 um incremento de 80,65% na 

participação da comunidade nas trocas do projeto e 

foram coletados nesse período, 1760 litros de óleo de 

cozinha usado (incluindo a coleta nas Escolas do 

Município), 871 peças de eletrônicos (incluindo a 

entrega voluntária). A participação voluntária surge 

como resultado da educação ambiental da comunidade, 

multiplicando-se nela, segundo Gadotti (2003) a 

educação para a sustentabilidade é uma alternativa para 

os problemas ambientais e está ligada as nossas relações 

individuais, com os outros e com a natureza. 

O projeto está em andamento e a participação 

da comunidade tem aumentado. Partindo do princípio 

de que, em educação ambiental, precisa-se trabalhar 

com envolvimento e sensibilização constantes e que 

pequenas ações podem causar profundas alterações nos 

hábitos de consumo e de vida, "jamais podemos 

predizer ou controlar de que maneira os processos que 

iniciamos irão se desenvolver. Pequenas alterações 

podem causar efeitos profundos.” (CAPRA, 2006, p.55). 

O projeto que começou com a separação do lixo está 

promovendo mudanças no cotidiano das famílias, que 

aos poucos estão produzindo alimento e saúde no 

quintal de sua casa. 

Referências 

CAPRA, Fritjof et al. Alfabetização ecológica: a educação 
das crianças para um mundo sustentável. São Paulo: 
Cultrix, 2006. 312 p. 

GADOTTI, Moacir. Boniteza de um sonho: ensinar-e-
aprender com sentido. Nono Hamburgo, RS: Feevale, 
2003. 80 p. 



 

 120 

Via Calma na Avenida Sete de 

Setembro – análise da eficiência do 

ponto de vista da segurança viária 

GADDA, Tatiana; CAMPOS, Verônica; LEIRIA, Filipe; 
JUSTEN, Gustavo; PEDRABON, Luisa; LUIS, Isabelle  

Palavras-chave: Curitiba, Via Calma, Acidentes no 
trânsito, Segurança viária 

Em maio de 2011 a Organização das Nações 

Unidas lançou a Década da Segurança Viária 2011-2020, 

que tem como objetivo principal reduzir o número de 

mortes por acidentes no transito em 50% durante este 

período. Este movimento foi motivado pelos dados 

alarmantes da Organização Mundial da Saúde que 

aponta 1,3 milhão de óbitos por acidentes no trânsito 

em 178 países em 2009. Entre eles, o Brasil é um dos 

que apresentam os maiores índices de acidentes viários 

e ainda assim carece de dados, políticas públicas e 

outras iniciativas que visem amenizar esta situação. 

Mediante este cenário, surgiu a demanda de se analisar 

a situação da cidade de Curitiba, Brasil, mundialmente 

conhecida pela abordagem inovadora no Planejamento 

Urbano, sendo também o berço do sistema “Bus Rapid 

Transit”. Apesar destes feitos, entre os anos de 2005 e 

2013 a cidade apresentou mais de dez mil vítimas/ano 

de acidente de transito, segundo os dados coletados 

pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em 

Emergência (SIATE). Em 2014, uma política de trânsito 

acalmado e compartilhado é iniciada tendo um trecho 

da Avenida Sete de Setembro, batizado de “via calma”, 

como piloto. Esta medida gerou um impacto significativo 

no funcionamento da avenida, tornado explícita a 

preferência aos ciclistas na faixa da direita e reduzindo o 

limite de velocidade para 30 km/h. Recentemente a 

medida foi ampliada para uma outra avenida da cidade. 

Desta forma torna-se importante uma análise que 

informe o tomador de decisão no nível local sobre o 

sucesso da “Via Calma” do ponto de vista da segurança 

viária.  

Para isto nosso estudo coletou e analisou dados 

do SIATE referentes a acidentes viários envolvendo 

bicicleta no trecho acalmado da Av. Sete de Setembro, 

do ano de 2005 até 2015. Relacionamos os acidentes à 

gravidade da lesão das vítimas, nos anos 2008, 2013, 
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2014 e 2015, e ao fluxo de ciclistas antes e depois da 

“Via Calma”. 

Com base em nossa análise, concluímos que a 

Via Calma da Avenida Sete de Setembro teve efeito 

positivo na segurança viária. Ela passou a ser mais 

utilizada por ciclistas na comparação entre 2008 e 2013, 

e teve uma mudança de perfil do usuário, que 

atualmente é mais diversificado. E, embora os números 

de acidentes na via não apresentem queda durante o 

período, a menor gravidade nas lesões das vítimas 

envolvidas (maior número de vítimas ilesas ou 

levemente feridas), o maior número de ciclistas do 

gênero feminino e maior número de ciclistas em geral 

fazem da “Via Calma” de Curitiba uma medida bem-

sucedida.  

A eficiência da Via Calma na Avenida Sete de 

Setembro poderia ser acentuada por meio de um design 

urbano mais arrojado e imponente, que proporcionasse 

ainda mais o sentimento de segurança aos usuários mais 

vulneráveis como ciclistas e pedestres. 
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