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O Pé na Estrada, projeto de atividade complementar da FAU-UnB, foi idealizado 
pela professora Elane Ribeiro e batizado pelo professor Ricardo Trevisan, aconte-
cendo pela primeira vez na cidade de Goiânia.  
O objetivo do projeto é levar o ensino de arquitetura e urbanismo para fora da sala 
de aula, vivenciando o espaço da cidade. Essa abordagem nos motivou a retomar o 
“Pé” (como é carinhosamente chamado pela organização) em meio a inúmeras 
reuniões, noites viradas e muita vontade.  
Nosso primeiro destino a partir de então foi a cidade de Curitiba. Não poderia ter 
sido melhor, a cidade virou uma sala de aula a céu aberto e mesmo aqueles que já 
há tinham visto puderam agora vivenciá-la, como (quase) arquitetos e urbanistas.   

Agradecemos a todos que fizeram parte das atividades; desejamos e nos movimen-
tamos para que o Pé na Estrada vire uma tradição da FAU-UnB e inspire outros pro-
jetos semelhantes nas universidades pelo Brasil afora.   

Brenda Pamplona e Bárbara Gomes

AGRADECIMENTOS
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O projeto Pé na Estrada, atividade complementar da FAU-UnB, visa resgatar experiências passadas já desen-
volvidas na referida faculdade. Para tanto, pretende realizar viagens acadêmicas semestrais que estimulem a 
busca de conhecimento extra-classe e um simultâneo enriquecimento do repertório arquitetônico e urbanísti-
co dos alunos.   
 Dessa maneira, o projeto pretende proporcionar uma experiência prática ao aluno que ajudando a desen-
volver o apuro de seu senso crítico acerca da produção arquitetônica, das intervenções urbanas contem-
porâneas e das ações para preservação da memória das cidades brasileiras.   

 O Projeto Pé na Estrada é divido em 03 etapas:   

1. Antes da viagem: Cada professor que acompanhará o grupo ministrará uma aula expositiva antes da 
viagem, fornecendo aos alunos uma preparação teórica sobre o destino. Os alunos inscritos se dividirão em 
grupos com temas relacionados à cidade a ser visitada, esses grupos ficarão responsáveis pela produção de 
material para uma exposição e um manual de acordo com o seu assunto.  
2. Viagem: A viagem terá um roteiro pré-definido e cada professor ficará responsável por conduzir o grupo em 
alguns pontos específicos. Realizaremos também os “Momentos Pé na Estrada”, que consistem em uma série 
de atividade e produções em momentos específicos da viagem e pode incluir urban sketchings, fotografias, 
propostas de intervenções urbanas e etc.  
3. Após a viagem: Realização da exposição com o material produzido pelos alunos e elaboração de um 
Manual da cidade visitada com um olhar arquitetônico.   

como funciona?

o que é o pé na estrada?

explicando o projeto
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A cidade de Curitiba guarda um rico acervo de vários acertos sustentáveis. Seus parques nas antigas pedrei-
ras, as estações-tupo e sua mobilidade e o emblemático Jardim Botânico são repertórios projetuais que 
ficarão gravados no imaginário dos visitantes. Neste sentido, levar os alunos de arquitetura para conhecê-la e 
vivenciá-la certamente contribuiu para que ela - a cidade - ultrapasse de repertório do imaginário, mas que 
convite para experimentar as técnicas e avanços observados ali. Foi muito gratificante perceber também, que, 
não apenas sem conhecer Curitiba, mas vários alunos não conheciam o Sul do país. Assim, a capital pa-
ranaense torna-se uma referência cultural de escala regional para os alunos de arquitetura da FAU - UnB.   

Dados da prefeitura mostram que as áreas de cobertura vegetal da cidade passaram nos últimos dez anos de 
18% para 26%. O potencial drenante e criador de ambientes aprazíveis é alto. O verde em Curitiba está em 
todos os lugares. A cidade de Curitiba tem hoje 21 parques, 15 bosques, 451 praças e 444 jardinetes, ou seja, 
a cidade admira o verde e consegue perceber o seu valor ambiental. Este um simples recado para a sustentab-
ilidade ambiental. Mais que preservar a paisagem local, o verde de Curitiba tem um papel reabilitador. Costu-
ra-se a cidade com parques, bosques e praças, que funcionam como filtro ambiental despolidor e contribuem 
diretamente na drenagem das águas pluviais.   

Diante de um rico roteiro turístico, penetrando na dinâmica de Curitiba em suas dimensões: ambiental, da mo-
bilidade, da história e do cotidiano, o desafio foi posto para os futuros arquitetos: documentar a Curitiba para 
promover a reflexão e a discussão sobre os erros e acertos de lá. E então, vale ou não Curitibar um pouco 
nossas cidades?  

CURITIBA VERDE

PROFESSOR CAIO F. E SILVA

Prefácio
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Nos caminhos do Pé na Estrada, a primeira parada foi Curitiba. Cidade internacionalmente reconhecida pelo 
conjunto de soluções urbanas implantadas para a melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos, e que 
tanto encanta seus visitantes: como planejamento urbano integrado ao sistema de transporte público, os 
imensos parques e bosques associados a uma cultura de cuidado ambiental e ainda a valorização de manifes-
tações da rica diversidade étnica da região.   

E eu, com muita honra, fui convidada a participar dessa incrível viagem...  

No aprendizado da arquitetura da cidade, não há imagem ou texto que represente melhor a experiência de 
vivenciar a dinâmica urbana. Inspirado pela afirmação de Lúcio Costa: “arquitetura é coisa para ser vivida”, o 
grupo que imaginou e viabilizou o Pé na Estrada acredita que, por meio de viagens semestrais, será possível 
apresentar a realidade das cidades brasileiras aos alunos da FAU/UnB: incrementar o repertório e refletir sobre 
a imensa capacidade humana de transformar o território.   

O pessoal do “Pé” sabe que a experiência instrui o olhar, aguça a sensibilidade e desperta o senso crítico.   
Mas, quais são as lições aprendidas com a cidade de Curitiba? Inúmeras... Listo três, das que me parecem 
mais importantes:  
 (1) Em se tratando de cidades, tendência não é destino e urbanismo não é um chute! Urbanismo é sim 
uma área importante do conhecimento científico que trabalha com diagnóstico, avaliações e proposições. 
Busca considerar experiências passadas, projeções futuras e o mais importante: definir tendências, e não sim-
plesmente aceitá-las. 
 (2) Qualidade de vida nas cidades se resume a uma “estrutura de vida e trabalho juntos”, como nos disse 
Jaime Lerner. Ou seja, menos tempo em deslocamentos (evitando-se tráfego intenso, congestionamentos e 
grandes bolsões de estacionamento) no atendimento de nossas necessidades cotidianas, e mais tempo para 
as coisas e pessoas que nos dão prazer.  
 (3) É preciso desenhar uma boa ideia! As transformações urbanas acontecem com dinheiro, vontade 
política e uma boa ideia. De acordo com Allan Jacobs (que nós tivemos o privilégio de encontrar em Curitiba), 
nós, arquitetos urbanistas, precisamos ter a boa ideia pronta, em projeto, para quando as oportunidades sur-
girem...  

Pé na Estrada e as Lições de Curitiba

Giselle Chalub Martins
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Foi com muita alegria que recebi o convite para participar do primeiro Pé na Estrada em Curitiba, projeto de extensão,  ideal-
izado pelo professore Ricardo Trevisan.  Desde que estudo sobre a temática das “cidades sustentáveis” sempre tive a curiosi-
dade de conhecer a “cidade modelo”, mas por vários desencontros da vida, ainda não tinha tido a oportunidade.  
 
Eu me lembro bem do livro Ecourbanismo do Ruano, publicado no final do século XX e início do séxulo XXI,  que trazia logo nas 
primeiras páginas o exemplo de Curitiba como modelo de mobilidade sustentável, aquelas imagens marcaram a minha vida 
acadêmica. A cidade foi pioneira na implantação dos ônibus em canaletas exclusivas que originaram o sistema BRTs (Bus 
Rapid Transit) e tentou integrar a política do uso do solo ao transporte com estratégia de adensamento das áreas lindeiras aos 
corredores de ônibus.  

Além da política de transporte, o planejamento de Curitiba, sonhado inicialmente por Agache na década de 1940, mas iniciado 
nas décadas de 1960 e 1970 pelo IPPUC e posteriormente por Jaime Lerner, também investiu em infraestrutura na preparação 
para uma “cidade verde”  com a implantação de vários parques para melhorar as condições de qualidade de vida e drenagem 
das águas urbanas. Atualmente, a cidade conta com 52 m² de área verde por habitante e ainda mantém vários programas de 
sustentabilidade, entre eles se destacam: o Câmbio Verde que incentiva a troca de materiais recicláveis por alimentos (ali-
mentos como “repolhos” que tinham excesso de produção), o Biocidade, que combate as perdas da biodiversidade e um pro-
grama contínuo de Educação Ambiental da Universidade Livre do Meio Ambiente, que atrai vários estudantes do mundo 
inteiro.  
 
Circulando pelas ruas e avenidas planejadas com os estudantes Pé na Estrada (ou carinhosamente apelidados por “Pé no Re-
polho”), era nítida a sensação que caminhávamos em uma cidade planejada por arquitetos urbanistas, que a transformaram 
em cidade modelo. Não é a toa que Curitiba se tornou referência global em sustentabilidade urbana, transporte e meio ambi-
ente. Em 2010 recebeu o prêmio Globe Award Sustainable City de “Cidade mais sustentável do mundo”, superando cidades 
como Estocolmo e Copenhagen.   
 
Porém, fazendo uma crítica mais apurada do planejamento “top down” é importante registrar que há um marketing excessivo 
em torno deste modelo, considerando que Curitiba tem a terceira maior frota de carro do país, o sistema de transporte está 
saturado, a população mais pobre mora nas áreas mais distantes e não usufrui diretamente do adensamento proposto nos 
corredores de transporte, e os rios urbanos estão poluídos.   
 
Mas, no sentido do planejamento emergente “botton up”, encontramos algumas surpresas, cuidadosamente selecionadas 
pelas meninas Pé na Estrada, Brenda Pamplona e Bárbara Gomes, como as várias ferinhas espalhadas pela cidade e a novís-
sima Praça de Bolso do Ciclista, ocupada e construída pela própria comunidade em um terreno vazio da prefeitura no centro 
da cidade que hoje já virou até ponto cultural e turístico. Aliás, as meninas acertaram em tudo, conseguiram até uma palestra 
do Jaime Lerner, facilitada pela professora Gisele Chalub.   
 

Pé na Estrada em Curitiba: o "modelo de cidade sustentável"
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A viagem se tornou um sucesso graças a elas, e, também, é claro, à equipe de professores e estudantes que proporcionaram 
momentos harmônicos e marcantes como a noite no restaurante Mandalosso, que não era lá grandes coisas, mas a turma 
aproveitou o momento de descontração, dançou e cantou ao som de “Volare”, com os animados intercambistas italianos a 
ponto de fazer levantar a mesa ao lado, composta por pessoas da melhor idade, oriundas de Pernambuco. 
 
O Pé na Estrada vai ficar na história da FAU e de nossos corações.  
 
Com amor e gratidão,  
 

PROFESSORa liza andrade
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ARQUITETURA/
EDIFÍCIOS EMBLEMÁTICOS





MEMORIAL ÁRABE/Farol do Saber Gibran Kalil

contato

LOCALIZAÇão

FUNCIONAMENTO

bárbara Gomes Paiva Cerqueira
11/0156689

O nome da praça e do Farol do Saber são uma homenagem ao filósofo e pensador libanês: Gibran Kalil.  

Ao ser inaugurado em 1996, o Memorial Árabe pretendia realizar aulas do idioma e caligrafia árabe, aulas de culinária típica, 
aulas de dança, projeção de filmes produzidos por artistas daquela cultura, palestras temáticas em especial sobre a obra de 
Kalil Gibran e exposição de artigos típicos. Atualmente o memorial abriga apenas o Farol do Saber Gibran Kalil, sendo uma das 
192 unidades que compõem a Rede Municipal de Bibliotecas Escolares. Seu interior abriga um café, uma biblioteca com capaci-
dade para 10.000 volumes e uma pinacoteca. Livros podem ser emprestados mediante cadastro, onde precisa-se da identidade 
e de um comprovante de residência.  

Com uma forma cúbica e com cerca de 140 m², o edifício está circundado por um espelho 
d’água e possui características do estilo mourisco como a abódoda, colunas, arcos e 
vitrais.  

Em 2013, o Memorial passou por uma reforma que incluia melhorias na estrutura do 
edifício, corrigindo problemas de infiltração e troca da rede elétrica e de mobiliários. Essa 
reforma também incluia uma reorganização do acervo da biblioteca, tentando inserir o 
máximo de informações e exemplares que ajudassem a disseminar a cultura árabe.  

Na Praça Gibran Kalil, próximo ao Pas-
seio Público e do Shopping Muller
Endereço: Rua Luiz Leão esquina com 
Rua João Gualberto

Segunda a Sexta: 09:00 às 21:00
Sábado: 09:0 às 13:00

Telefone: (41)3324-2456
E-mail: fsgkhalil@sme.curitiba.pr.gov.br

Fotografia: Bárbara Gomes

Croqui de Localização na Praça
Desenho: Bárbara Gomes

Fotografia: Site Guia da Semana 

Fonte: Google Maps
Shopping Muller
Passeio Público
Memorial Árabe
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bárbara Gomes Paiva Cerqueira
11/0156689

http://www.curitiba.pr.gov.br/servicos/cidadao/equipamento/fa-
rol-do-saber-gibran-khalil-gibran/917
http://pt.wikipedia.org/wiki/Memorial_Árabe
http://agoraparana.uol.com.br/backup_site/index.php?op-
tion=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=111&limitstart
=30
http://jorgebernardi.com/index.php/agenda-noticia/115-requer-
imentos-cobram-mais-atencao-para-memorial-arabe
http://www.jornalpactoefatos.com.br/bloco1/cidades/curitiba/-
farol-gibran-kalil-gibran-comemora-semana-de-cultura-arabe/
http://www.parana-online.com.br/editoria/ci-
dades/news/665382/?noticia=MEMORIAL+ARABE+E+UM+ESPACO+ABERTO
+PARA+TODOS
http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/memorial-arabe-tera-no-
vas-atividades-de-cultura-e-lazer/28723

Interior do Memorial (Fotografia: Prefeitura de Curitiba)
Interior do Memorial (Fotografia: Bárbara Gomes)

Praça Gibran Kalil (Fotografia: Bárbara Gomes)

Detalhes: abódoda na cobertura e sombra dos 
vitrais na parede externa (Fotografia: Bárbara Gomes)

Detalhes: espelho d’água ligando parede externa e parede 
de vitrais (Fotografia: Bárbara Gomes)

Uma de suas fachadas possui pequenos painéis de ladrilhos com 
trechos da obra “O Profeta”, principal produção de Khalil Gibran. 

(Fotografia: Bárbara Gomes)

Vitrais (Fotografia: Bárbara Gomes) Entrada Principal
(Fotografia: Bárbara Gomes)

Interior do Memorial (Fotografia: parana-online)

Interior do Memorial (Fotografia: Prefeitura de Curitiba)

Interior do Memorial (Fotografia: Prefeitura de Curitiba)

Interior do Memorial (Fotografia: Prefeitura de Curitiba)
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mercado municipal

salvatore cicero
14/0182365 21



salvatore cicero
14/0182365 22



ÓPera de arame

alana waldvogel
11/0106270

A Ópera, junto com a Pedrei-
ra Paulo Leminski, formam o 
Parque das Pedreiras, situa-
do na Rua João Gava, no 
bairro do Pilarzinho.  
O edifício conta com capaci-
dade para até duas mil pes-
soas, o acesso para tal 
espaço se dá por uma pas-
sarela sobre a água que cir-
cunda o prédio. É importante 
salientar que visando uma 
melhor preservação do 
espaço, a capacidade de pú-
blico foi reduzida pela 
metade, após longa reforma 
em 2006.  

O edifício é na verdade uma grande 
estrutura metálica tubular totalizan-
do 360 toneladas de aço, fora os 
2400 bancos de tela de arame. 
Recebe apresentações artísticas de 
dança, teatro e shows em um palco 
de 400m². Tendo recebido por exem-
plo, a festa dos 300 anos de Curitiba, 
com a Orquestra Sinfônica Brasilei-
ra. Atualmente a Ópera passa por 
uma nova reforma.  

A Ópera de Arame foi inaugurada em 18 de março de 1992, tendo 
sido montada em apenas quarenta e cinco dias. A obra é de autoria 
de Domingos Bongestabs, professor de arquitetura da UFPR.
Ela está localizada no local onde antes se encontrava uma pedrei-
ra, o local foi recuperado, assim como aconteceu na Unilivre, proje-
to também de autoria de Domingos Bongestabs. Hoje, tem-se além 
da mata nativa, um lago com carpas, uma cascata de dez metros e 
várias espécies de aves.  
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O Madalosso é um dos edifícios
emblemáticos de Curitiba que foi
inauguradoem 2 de abril de 1970. Se
localiza no principal eixo gastronômico
da cidade,o tradicionalbairroitalianode
SantaFelicidade.
A colôniade Santa Felicidade era antes
de construções importantes como o
restaurante Madalosso, uma região
formada em 1878 por imigrantes
italianos das regiões de Vêneto e
Trentino. O casal italiano Antonio

Domingos e Rosa FadanelliMadalossofoi
para Curitiba,em 1949 em buscade um
climamais propíciopara o cultivodeuvas
�nas.

Bruna Bacelar Pontes Melo
13/0063410

Implantação: Curitiba-PR
Fonte: Google Maps

Situação
Fonte: Google  Maps

Vista da entrada
Fonte: www.vembrasil.com.br

Vista da entrada
Fonte: www.madalosso.com.br

Vista da entrada

Pintura do teto da entrada – “A criação de Adão”

Sua estrutura
externa se
apresenta
imponente e
marca uma
arquitetura
tradicional
italiana, coma
presença
elementos
sóbrios e
clássicos, com
marcas de
pinturas, como
a que se
encontra no
teto da
entrada, “A
criação de
Adão”.

O restaurante Madalosso é um
complexode restaurantes, que é
frutoda história da família italiana
Madalossoquese iniciou,em1949,
com sua chegada em Curitibapara
melhoresclimaspara cultivodeuva.
A primeira parte do

empreendimentose inicia em 1963
com a compra do restaurante
Florida em que há a fundaçãodo
“VelhoMadalosso”, comcapacidade
para 24 lugares e se estendeaos
anos 70, com a inauguraçãodo
“NovoMadalosso”, com doissalões,
Roma e Verona e capacidadepara
400 lugares.
Logoapós sua inauguração outros
salões foram construídos aopasso
que o sucesso do restaurante
tambémaumentava.Foi o exemplo
dosalão Milanoem1973 e dosalão
Firenzeem1974.

Umadas reformasqueo local passoufoi feita como
apoiododesignerGilbertoMendes,noquese diz que
o lugar deixou suas características de castelo
medieval para dar lugar a um estilo neoclássico
luxuoso. Outradas grandesreformasqueocorreuno
ano de 2011 no complexo do Madalosso foi
coordenadopela arquiteta Ivângela Curra. O atual

espaço émarcadopor umaarquiteturaclássica, tendo
diferentespontosfortesmarcadosparacadasalão.

Vista em perspectiva
Fonte: www.vejacuritiba.blogger.com.br

Vista em perspectiva
Fonte: www.vembrasil.com.br

O Madalosso é um dos edifícios em-
blemáticos de Curitiba que foi inaugu-
rado em 2 de abril de 1970. Se localiza 
no principal eixo gastronômico da 
cidade, o tradicional bairro italiano de 
Santa Felicidade.  
A colônia de Santa Felicidade era antes 
de construções importantes como o 
restaurante Madalosso, uma região for-
mada em 1878 por imigrantes italianos 
das regiões de Vêneto e Trentino. O 
casal de italianos Antonio Domingos e 
Rosa Fadanelli Madalosso foi pra Curiti-
ba, em 1949 em busca de um clima 
mais propício para o cultivo de uvas 
finas.  

O restaurante Madalosso é um 
complexo de restaurantes, que é 
fruto da história da família itali-
ana Madalosso que se iniciou, em 
1949, com sua chegada em Curiti-
ba para cultivo de uva. A primeira 
parte do empreendimento se 
inicia em 1963 com a compra do 
restaurante Florida em que há a 
fundação do Velho Madalosso, 
com capacidade para 24 lugares 
e se estende aos anos 70, com a 
inauguração do Novo Madalosso, 
com dois salões, Roma e Verona e 
com capacidade para 400 lug-
ares.  
Logo após sua inauguração 
outros salões foram construídos 
ao passo que o sucesso do 
restaurante também aumentava. 
Foi exemplo do salão Milano em 
1973 e do salão Firenze em 1974.  

restaurante madalosso

bruna bacelar pontes melo
13/0063410

Uma das reformas que o local passou foi feita com 
o apoio do designer Gilberto Mendes, no que se diz 
que o lugar deixou suas características de castelo 
medieval para dar lugar a um estilo neoclássico lux-
uoso. Outra das grandes reformas que ocorreu no 
ano de 2011 no complexo Madalosso foi coordenado 
pela arquiteta Ivângela Curra. O atual espaço é 
marcado por uma arquitetura clássica, tendo difer-
entes pontos fortes marcados para cada salão.

Sua estrutura 
externa se 
a p r e s e n t a 
imponente e 
marca uma 
a r q u i t e t u r a 
t r a d i c i o n a l 
italiana, com a 
presença de 
e l e m e n t o s 
sóbrios e clás-
sicos, com 
marcas de 
p i n t u r a s , 
como a que se 
encontra no 
teto da entra-
da, "A criação 
de Adão".  
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Arquitetura: edifícios emblemáticos

Restaurante Madalosso

Bruna Bacelar Pontes Melo
13/0063410

O restaurante,
atualmente, possui
7.671 metrosquadrados
de área e capacidade de
receber4645 pessoas,o
que o permitiu entrar
para o Guiness Book
comomaior restaurante
das Américas.

Comsua atual estrutura
o restaurante é muito
utilizado para grandes
eventos como
casamentos e
formaturas.

Sua última reforma foi
realizadaem2011.

O menordesses
salões é o
Torino, capaz
de receber130
pessoas, e o
maior é o
Nápoli, com
capacidade de
mais de 1500
pessoas. Dentre
os salões pode-
se citar alguns
como: Milano,
Gênova, São
Firenze, com
capacidade
para mais de
800 pessoas.

Em cada um
deles há uma
característica
com a
decoração e a
iluminação.

Umadas diferenciaçõesmarcantesquese podefazer nosdiferentessalõesalémde suas dimensõesé pela
combinaçãode suas cores, pela iluminaçãomarcantee pelodetalhamentodoforro de cada um. O salão
Romapossuiumadas decoraçõesmais peculiarescomrelaçãoaos elementosintegrantesdeseuambiente.
Seudestaquevai para a iluminaçãoverticalatravésda claraboiaornamentada.
Os halls de entradatambémmarcamcomsua iluminaçãoe um designneoclássicoas entradaspara os
salões.

Ao longodo crescimentodo restaurantee o aumentode sua popularidade,foram
criadosoutrossalõesalémdosdoisexistentesnoinício: Romae Verona. Atualmente
sua estruturacontacomsete salões de diferentescaracterísticase tamanhos,de
formaa cadaumser propíciopara cadatipodeeventoquepossaacontecer.

“A badalada Ti�annýs e o Rockefeller Center, que �cam na Quinta Avenida, em Nova Iorque, as imponentes vitrines da Champs-Élysées, em Paris, além da marcante fachada da Harrods, em 
Londres, foram algumas das minhas bases para a criação” Gilberto Mendes, em reforma do Madalosso.

Vista do salão Gênova
Fonte: www.madalosso.com.br

Vista de um dos salões
Fonte: www.madalosso.com.br

Vista da cozinha
Fonte: pasti�cio.blogspot.com.br

Vista da cozinha
Fonte: www.madalosso.com.br

Vista da entrada
Fonte: www.madalosso.com.br

Vista do salão Roma Vista do hall de entradaClaraboia do salão Roma

O restaurante, atual-
mente, possui 7.671 
metros quadrados de 
área e capacidade 
para receber 4645 
pessoas, o que o per-
mitiu entrar para o 
Guiness Book como 
maior restaurante das 
Américas.  
Com sua atual estruta 
o resturante é utiliza-
do para grandes 
eventos, como casa-
mentos e formaturas. 
Sua última reforma foi 
realizada em 2011.

bruna bacelar pontes melo
13/0063410

O menor 
d e s s e s 
salões é o 
Torino, capaz 
de receber 
130 pessoas, 
e o maior é o 
Nápoli, com 
capacidade 
de mais de 
1500 pes-
soas. Dentre 
os salões 
p o d e m o s 
citar alguns 
c o m o : 
M i l a n o , 
Gênova, São 
Firenze, com 
capacidade 
para mais de 
800 pessoas.
Em cada um 
deles há uma 
característi-
ca com a 
decoração e 
iluminação.  

Ao longo do crescimento do restaurante e o aumento de sua popularidade, 
foram criados outros salões além dos dois existentes no início: Roma e 
Verona. Atualmente sua estrutura conta com sete salões de diferentes carac-
terísticas e tamanhos, de forma a cada um ser propício para cada tipo de 
evento que possa acontecer.  

Uma das diferenciações marcantes que se pode fazer nos diferente salões além de suas 
dimensões é pela combinação de suas cores, pela iluminação marcante e pelo detalhamento do 
forro de cada um. O salão Roma possui uma das decorações mais peculiares com relação aos 
elementos integrantes de seu ambiente. Seu destaque vai para a iluminação vertical através da 
clarabóia ornamentada.   
Os halls de entrada também marcam com sua iluminação e um design neoclássico as entradas 
para os salões.  

"A badalada Tiffany's e o Rockfeller Center, que ficam na Quinta Avenida, em Nova Iorque, as importantes vitrines da Champs-Élysées, em paris, além da marcante fachada 
da Harrods, em Londres, foram algumas das minhas bases para a criação." Gilberto Mendes, em reforma do Madalosso.
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andré igreja camargo
13/0042919

.Localizado no centro de Curitiba, no bairro Rebouças, o Shopping 
Estação foi construído em 1997 em anexo a antiga estação 
ferroviária de Curitiba e foi projetado para manter a arquitetura e 
a concepção original da antiga construção. Foi feito de maneira 
com que houvesse uma integração e harmonia entre o novo e o 

 .ogitna siam
O edifício tem caráter predominantemente comercial, mas 
também abriga atividades de lazer e culturais. Lá são encontrados 
diversos tipos de lojas, quiosques, uma enorme variedade de 
restaurantes e lanchonetes, cinemas e também são realizados 
diversos eventos. Além disso, o local conta com opções teatrais 
como o Teatro dos Bonecos Dr. Botica, por exemplo, estrelado por 
marionetes e o Teatro Regina Vogue, onde são exibidas mais peças 
teatrais para crianças e stand up comedies. Também há, no Shop-
ping Estação, o Museu da Farmácia Augusto Stellfeld e o Museu 
Ferroviário. Inaugurado em 1982, o Museu Ferroviário possui cerca 
de 600 peças e conta um pouco da história da cidade e um pouco 
da história da antiga estação ferroviária presente ali desde  1885, e 
abriga também uma locomotiva do século XIX e um vagão dor-
mitório usado pelo ex-presidente Getúlio Vargas.
O edifício utiliza muito a luz natural por meio de aberturas zeni-
tais, principalmente na área onde está localizada  a praça de 
alimentação. Essa grande quantidade de luz natural que entra na 

em seu interior e o pé direito bem alto, resultando em uma combi-
nação harmônica e belíssima, sem contar com a economia de 

dia. Essa integração perfeita entre o novo, o antigo, os jardins, 
iluminação e outros fatores, cria uma ambiente extremamente 
agradável para quem está ali, seja a passeio ou a trabalho.

Fonte:
 http://www.shoppingestacao.com.br/institucional/sobre-o-esta-
cao
http://www.circulandoporcuritiba.com.br/2009/10/shopping-es-
tacao.html

Fachada Principal
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Shop-
ping_Estacao_1_Curitiba_Brasil.jpg

Entrada secundária - praça de alimentação

Área interna - destaque para iluminação zenital

Área interna - destaque para os jardins internos

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Shop-
ping_Estacao_3_Curitiba_Brasil.jpg

www.sppert.com.br

www.troxbrasil.com.br

shopping estação
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bairro santa felicidade

dalyana de medeiros lima
11/0113187

HISTÓRICO

Santa Felicidade é uma região administrativa de Curitiba que envolve 16 bairros, incluindo o 

imigrantes italianos a Curitiba. 

A região era a antiga Colônia Santa Felicidade, formada por núcleos coloniais de imigrantes, 
principalmente, italianos. A ocupação ocorreu de forma mais intensa a partis de 1878, por imi-
grantes vindos das regiões de Veneto e Trento, no norte da Itália. Os italianos dedicaram-se 
inicialmente à produção de queijos, vinhos e hortigranjeiros. Parte das terras foi doada por 
Dona Felicidade Borges aos imigrantes italianos. Dona Felicidade também doou seu nome ao 
bairro. 

Entrada Bairro Santa Felicidade
brasilimperdivel.tur.br

o 

es, 
imi

am-se 
por 
ao 

Em 1891, atendendo à forte religiosidade dos imigrantes italianos, erigiu-se a Igreja São José, 
em Santa Felicidade. Em 1899, construiu-se a primeira escola. Na virada do século 19 para o 20, 
a região já era habitada por cerca de 200 famílias. Algumas construções dessa época ainda 
existem na região, como a Casa Culpi, a Casa dos Arcos, a Casa dos Gerânios e a Casa das Pintu-
ras. 

Santa Felicidade era também um caminho de passagem de tropeiros nos séculos 18 e 19. A 
parada das tropas, para repouso e alimentação, contribuiu para a tradição gastronômica do 
bairro. 

Nos dias de hoje, Santa Felicidade abriga cerca de 30 restaurantes, alguns com capacidade para 
mais de mil lugares. Possui, também, vinícolas, cantinas de vinho, lojas de artesanato e móveis 
de vime e junco. Eventos típicos como a Festa anual da polenta e do frango, no Bosque São Cris-
tóvão, manifestam as tradições de cultura italiana de Santa Felicidade.

Rua Bairro Santa Felicidade
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dalyana de medeiros lima
11/0113187

fontes:
madalosso.com.br
www.curitiba.pr.gov.br
www.feriasbrasil.com.br

Em Santa Felicidade está localizado o maior restaurante da América Latina, o restaurante Madalosso.  

No dia 02 de abril de 1970, o Restaurante Novo Madalosso foi inaugurado com 400 lugares e dois 
salões, Roma e Verona. O sucesso e o prestígio dos restaurantes não pararam de aumentar e logo a 
família passou a receber turistas de todo país. 

Em 1995 o Madalosso recebeu o título de maior restaurante das Américas, entrando para o Guiness 

quadrados. 

Curiosidade

Restaurante Madalosso
madalosso.com.br

Restaurante Madalosso
madalosso.com.br

Restaurante Madalosso
madalosso.com.br
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plano agache

DANIELLE GRESSLER DE BRUM
10/0009590

HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO URBANO

MAPA DE CURITIBA, 2004
http://www.lolocornelsen.com.br/arquitetura

%20-%20agache%20e%20corbusier.htm

 A história formal do planejamento urbano de Curitiba inicia em 1943, com o Plano Agache, que previa crescimento radial, definição de 
áreas para habitação, serviços e indústrias, reestruturação viária e medidas de saneamento.
 O Interventor do Paraná, Manoel Ribas, em 1940, para resolver os problemas estruturais de Curitiba, na época com 120.000 habitantes, e 
preparar a capital para os festejos dos seus 250 anos, contratou a firma de engenharia Coimbra Bueno & Cia. Ltda, que participara das obras da 
construção da capital do estado de Goiás, Goiânia. Abelardo e Jeronymo Coimbra Bueno encarregaram ao urbanista francês (membro da Société 
Française des Urbanistes e criador do termo urbanismo) Donat-Alfred Agache a elaboração de um plano similar das cidades do Rio de Janeiro, de 
São Paulo, Porto Alegre e de Santos. O Plano Agache (1943) representou a primeira tentativa de ordenação da cidade vista como um conjunto.
 Esse plano expressava um pensamento avançado de urbanismo, antes da adoção das premissas do Movimento Moderno, quando prevale-
cia o conceito de City Beautiful do século XIX. O plano de Alfred Agache (1875-1959) para Curitiba refletia suas experiências para cidades como 
Chicago, Camberra, Rio de Janeiro, etc., tendo como referência de modernidade, o Plano para Paris (1850), de Eugène Haussmann (1809-1891).
 Em decorrência do Plano Agache, é aprovada a primeira Lei de Zoneamento de Curitiba, em 1953. O Plano Agache orientou as autoridades 
municipais até 1958, quando foi criado o Departamento de Urbanismo da Prefeitura, junto com a Coplac, Comissão de Planejamento de Curitiba.
 O ambiente de discussão de urbanismo na cidade, foi o legado mais importante de Alfred Agache. Se executado integralmente, Curitiba 
seria uma cidade de largas avenidas, que corresponderia aos seus anseios de metrópole, com “uma fisionomia de capital de estado”.

 Curitiba possuía um centro totalmente bloqueado – tendo somente uma saída e entrada – 
com tendência ao congestionamento e à ameaça dos cursos d´água que provocavam enchentes 
e endemias. Todas as demais ruas do centro eram todas bloqueadas por praças. Por esse motivo, 
Agache projetou um sistema radial ao redor do centro, para "furar" esse bloqueio, e composto por 
avenidas perimetrais, uma delas com características de avenida parque (AP 3), ligando todos os 
centros recreativos-culturais, os parques, a cidade universitária, os lagos (na saída de Ponta 
Grossa e na estrada do Cerne, com represamentos no Barigui). 
 O caso de Curitiba foi completamente diferente do Rio de Janeiro, composta de um Patri-
mônio histórico amplo. Em Curitiba não havia nada além do Largo da Ordem. Sendo assim, o 
estudo da malha viária foi facilitado.
 O plano deixou marcas que permanecem: as grandes avenidas, como Visconde de Guara-
puava, Sete de Setembro e Marechal Floriano Peixoto; as galerias pluviais da Rua XV de Novem-
bro; o recuo obrigatório de 5 metros para construções novas; a concentração de fábricas na Zona 
Industrial atrás da Estação Ferroviária; a previsão de áreas para o Centro Cívico e para o Centro 
Politécnico; o Mercado Municipal. 

ÁREA EM DESTAQUE:
Intervenção do Plano Agache, 
correspondente aos limites do 
município em 1943: 88 km², 
diâmetro aproximado de 7,5 km

ÁREA ATUAL: 
432,17 Km²
Norte-sul: 35 km
Leste-oeste: 20 km.

PREMISSAS DO PLANO AGACHE

DETALHE DO EIXO TIRADENTES / CENTRO CÍVICO
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REFERÊNCIAS
http://www.curitiba.pr.gov.br/idioma/portugues/planoagache

http://www.lolocornelsen.com.br/arquitetura%20-%20aga-
che%20e%20corbusier.htm

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.072/351

http://www.gazetadopovo.com.br/cadernog/conteudo.phtml?i-
d=1093684

http://www.ippuc.org.br/mostrarpagina.php?pagina=25&idioma=1&-
titulo=Hist%F3ria%20do%20Planejamento%20em%20Curitiba

http://www.historia.ufpr.br/monografias/2010/2_sem_2010/resu-
mos/janelize_marcelle_diok_rodrigues.pdf

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/han-
dle/10183/3240/000384468.pdf?sequence=1

1. Saneamento: drenagem dos banhados, canalização dos rios e ribeirões e construção da rede de abastecimento de água e coletora de esgotos;
2. Descongestionamento das vias urbanas do centro da cidade e criação das perimetrais externas (0, 1, 2 e 3);
3. Disposição de órgãos públicos. Projeto de construção de um Centro Cívico (na área do atual) destinado às atividades administrativas, criação 
de um centro comercial, de um centro militar (Bacacheri) e de uma cidade universitária (Centro Politécnico) na periferia da cidade.
4. Criação de áreas verdes e arborização: parques na periferia da cidade e a criação de um horto municipal;

Agache aplicou o "Zoning" ou zoneamento em Curitiba. Criou-se uma nova fisonomia da cidade, descongestionando o centro (resolvendo o pro-
blema do tráfego). Estabeleceram-se ligações externas, solucionando problemas básicos (saneamento, luz). Delimitaram-se os centros funcio-
nais, codificando os edifícios, estabeleceram-se padrões para o crescimento urbano, além de integrar e gerar áreas verdes. Propôs principalmen-
te um novo desenho urbano a ser conseguido através de um ambicioso Plano de Avenidas concêntrico, típico das cidades do século XIX, sem 
uma proposta definida de adensamento e de verticalização. A implantação do Plano Massa na Rua XV, no centro da cidade, que consiste na exe-
cução de galerias cobertas para ampliação do passeio de pedestres, permanece como seu registro mais significativo. Outras ações ainda são 
perceptíveis, como alguns trechos de avenidas perimetrais, e a adoção de alguns Centros Funcionais, como o Centro Cívico. Implantou-se a 
adoção de um Código de Edificações, em 1953, que permitia a execução de novos edifícios com adequadas soluções sanitárias.

PRIORIDADES DAS SOLUÇÕES PROPOSTAS NO PLANO AGACHE

http://www.lolocornelsen.com.br/arquitetura
%20-%20agache%20e%20corbusier.htm
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plano diretor

Aline Freitas 12/0151324
Amanda Vital 12/0109301

plano diretor de 1965

No planejamento urbano da cidade de Curitiba é possível perceber grande influência 
modernista. A divisão da cidade em zonas funcionais excludentes, a transformação de 
ruas em avenidas, a hierarquização do sistema viário, a construção da cidade como todo 
orgânico a ser equilibrado e etc, são procedimentos típicos do urbanismo modernista.

O Plano Preliminar de Urbanismo (PPU) instituído em 1965, que foi a matriz do Plano 
Diretor na década de 70, foi um plano global cujo objetivo era uma total reordenação 
da cidade de Curitiba, capaz de modernizá-la e prepará-la para o desenvolvimento. 
Foram concebidos eixos estruturais e posteriormente implantados como linhas que 
combinariam o tripé integrado: sistema viário, transporte de massa e uso do solo.

Proposta de esquema 
viário-ppu

Fonte: IPPUC

Sistema viário

Uma nova lei de zoneamento, aprovada em 1975, passou a 
ser defendida e mantida pelos urbanistas da prefeitura. 
Nesta lei, o uso do solo, seus desdobramentos de coefici-
ente de aproveitamento e de altura dos edifícios, estava 
atrelado às concepções dos Eixos Estruturais e do Siste-
ma de Transporte Coletivo. As três gestões consecutivas 
na Prefeitura, com a mesma equipe de urbanistas, garan-
tiu o sucesso da implementação do urbanismo de Curiti-
ba.
Para Rafael Dely, os princípios norteadores do processo 
de planejamento urbano podem ser resumidos em cinco 
qualidades subjetivas de cidades: “escala”, “paisagem”, 
“animação”, “continuidade” e “memória”, tendo a rua 
tradicional como principal elemento urbano.
O desenvolvimento do sistema trinário dos Eixos Estru-
turais, tem como principal artéria uma Via Central de 
tráfego lento, onde deveria se concentrar o comércio, e 
por onde circularia os ônibus expressos. As vias das 
outras quadras se transformariam em Vias Rápidas, uma 
no sentido centro-bairro e outra em sentido inverso.
Depois de implantados, os Eixos Estruturais, onde se 
localizam os edifícios de maior altura, se apresentam 
como uma megaestrutura para Curitiba, definindo seu 
desenho urbano.

Em seu conjunto, Curitiba mantém uma 
estrutura viária radial, mas com con-
cepção diferente do Plano Agache. 
Inspirado na proposta de Agache para a 
Rua XV, passou a ser obrigatório a 
execução de um outro Plano Massa 
para estas Vias Centrais. Embora essas 
galerias apresentem descontinuidade e 
falta de composição arquitetônica no 
conjunto, o Plano Massa das Estruturais 
cumpriu seu papel de espaços destina-
dos a comércio e prestação de serviços.

Transporte em Massa

A primeira linha do ônibus expresso foi inaugurada em 1974, e em 2000, o sistema 
atendia milhares de pessoas, incluindo cidades da Região Metropolitana. A Estação 
Tubo e o ônibus Bi-Articulado passaram a ser os símbolos do sistema, coordenado pela 
URBS, e tendo Carlos Ceneviva (1937–), como um de seus presidentes.

TIPOS DE VIAS ATUAL(2014)

Fonte: URBS

Transporte em Massa
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Outras ruas, transformadas em binários, passaram a serem designadas como Ligações Prioritárias. 
Dentro do entendimento das vocações naturais de desenvolvimento urbano, os caminhos de acesso da 
cidade, foram transformadas em Vias Coletoras, com circulação de ônibus e comércio de bairro com 
características específicas. Nos primeiros anos, a implementação do sistema de trânsito contou com a 
participação do arquiteto (1931–) na direção do Detran.
Um Anel Central circundando o centro da cidade, isolou a área do tráfego de veículos, de modo a otimi-
zar a circulação exclusiva para pedestres nas principais vias do centro. O calçadão da Rua XV, com mo-
biliário urbano desenhado por Abrão Assad (1940–), passou a ser um dos símbolos do planejamento 
urbano de Curitiba. 

Para determinar o potencial da cidade, os técnicos colocaram 
em primeiro plano a população de origem européia e o processo 
da sua integração social, econômica e espacial. Isso apontaria a 
direção em que o crescimento urbano deveria seguir (o sentido 
longitudinal sudoeste-nordeste) e confirmaria os espaços 
passíveis de investimento. Os imigrantes pobres e recém-chega-
dos são apresentados como minoria que precisa adaptar-se ao 
meio urbano civilizado.

Uma ocupação urbana racional por uma população saudável 
teria feito de Curitiba, até pouco tempo, uma cidade orgânica. O 
planejamento deveria pautar-se pela recuperação dessa 
condição de equilíbrio propiciada pelos colonizadores portu-
gueses e imigrantes estrangeiros.

Plano preliminar urbanístico-1965
Fonte: IPPUC

Uso do soloTransporte em Massa

ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE 
COLETIVO

Fonte: IPPUC

ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE 
COLETIVO

Fonte: URBS

ÔNIBUS E ESTAÇÃO TUBO
CURITIBA

Fonte: URBS
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www.ippuc.org,br
www.curitiba.pr.gov.br
www.vitruvius.com.br
www.urbs.curitiba.pr.gov.br
www.cidadeparaquem.org

Segundo análises do PPU, Curitiba teve sua ocupação urbana definida pela disperção e pela tendência longi-
tudinal (linha sudoeste-nordeste) e sua lógica se dá pela polarização desses elementos. Nesse caso, a tendên-
cia longitudinal configura o pólo positivo - elemento a ser valorizado - , enquanto que a disperção é o pólo neg-
ativo - elemento a ser corrigido. Com isso surge a concepção de densidade que é entendida como meio capaz 
de viabilizar o planejamento urbano quando alta e inviabilizá-lo quando baixa. A ação racional corrigiria a den-
sidade baixa e geraria o desenvolvimento orgânico da cidade. Na década de 1960 a área de maior densidade 
em Curitiba era a central e suas adjacências, onde se concentravam as habitações da elite.

No percurso de construção da tendência longitudinal como vocação da cidade fundada na densidade, o PPU 
lançou mão da divisão do espaço urbano em unidades de vizinhança (UV).

densidade demográfica por unidade 
de vizinhança-1964

Fonte: IPPUC

Evolução da ocupação 
urbana

Fonte: IPPUC

No entanto, não observou-se 
referência a um desenvolvimento 
direcionado ou perimetral. O que se 
tem é um desenvolvimento 
urbanístico radial, que se expande 
para todos os pólos da cidade, 
demandando a responsabilidade de 
dividir igualmente os recursos a fim 
de privilegiar todas partes presentes 
no complexo urbano de Curitiba.

Uso do solo

Ao longo de sucessivas administrações, além do res-
peito às diretrizes do Plano Diretor, houve criatividade 
para adaptar os conceitos básicos à dinâmica da cidade 
e, acima de tudo, para encontrar soluções de baixo 
custo, apoiadas em tecnologia local e levando em con-
sideração os aspectos sociais e culturais. No cerne da 
transformação urbana de Curitiba está o conceito de 
que o ser humano é a medida de todas as coisas e a 
cidade deve ser concebida como um lugar de encontro 
dos cidadãos.
Como uma cidade contemporânea, Curitiba é uma “bri-
colagem” de intervenções, quarenta anos depois do 
Plano Wilheim-IPPUC (8), suas principais premissas do 
ainda persistem, como plano aberto, e na estruturação 
da cidade no tripé: uso do solo, transporte coletivo, 
circulação, além da procura por constantes inovações.

fontes:

croqui de uma via de 
curitiba

Fonte: Cidade Para Quem

CURITIBA POR JAIME LERNER
Fonte: JAIME LERNER
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plano taulois

JÉSSICA DE MORAES 
10/0059481

HISTÓRICO O PLANO

A Vila de Curitiba foi elevada à categoria de cidade no ano de 1842, e em 1853, o 
Paraná tornou-se independente de São Paulo. O então presidente da nova província, 
juntamente com as elites locais, decidiram que a cidade deveria sofrer intervenções 
em sua forma de ocupação, numa tentativa de organizar a capital para se adequar à 
sua nova condição político-administrativa. Dessa forma, em 1854, o francês Pierre 
Taulois foi encarregado de estabelecer novos traçados para Curitiba. A partir de 
1857, Taulois estabeleceu modificações no traçado das ruas da cidade onde as 
avenidas passaram a ser desenhadas em linhas retas com cruzamentos em ângulos 
retos para facilitar a circulação. A cidade se organizou em uma área plana, rodeada 
de morros na parte norte e cortada por rios, que correm no sentido norte para o sul.

Os primeiros mapas do centro de Curitiba datam de 1863 (figura 1), onde se observa 
os primeiros traçados da cidade que serão modificados por Taulois nos anos 
seguintes. Ele foi o responsável pela primeira transformação urbana de Curitiba com 
a realização do denominado "Plano Taulois". O documento, mesmo não sendo 
considerado um verdadeiro plano urbanístico, foi o marco inicial das ações de 
controle e delimitação de ruas, as quais seriam aprofundadas com o Plano Agache e 
o Plano Serete posteriormente. Ao final do século XIX a centro da cidade já possui um 
desenho totalmente modificado (figura 2).

Na Curitiba de 1857, somente duas ruas 
se cortavam em ângulo reto: a da 
Assembléia (hoje Doutor Muricy) e a do 
Comércio (hoje Marechal Deodoro), 
conforme relatório de Taulois. Todas as 
outras se afastavam mais ou menos 
dessa direção e Taulois indicava os 
meios de endireitá-las, pedindo a 
desapropriação gradual por utilidade 
pública. Taulois foi indicando uma série 
de determinações no sentido de deixar 
todas as ruas da cidade retas, 
mantendo um "paralelismo” com as 
demais. Ruas como do Comércio, Fogo 
(São Francisco), Graciosa (Barão do 

Figura 1 – Planta de Curitiba 1863 Figura 2 – Planta de Curitiba 1894 vista da cidade de curitiba atualmente

curitiba em 1894, onde aparece À DIREITA A 
ESTRADA DA GRACIOSA
Fonte: courses.umass.edu/greenurb

Serro Azul) e outras modificam seu traçado para apontar para uma cidade com forma 
regular, quadrilátera, com cruzamentos em ângulos retos e bem definidos, já denotando 
alguma preocupação com a circulação dentro da malha urbana.
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jardim botânico

jordana nascimento almeida
13/0060046

Histórico
- Inaugurado em 1991
- Inspirado nos jardins franceses
- É separado em quatro espaços: estufas, 
Jardim das Sensações, Museu Botânico 
Municipal e espaços para a prática de 
exercícios
- Área de 245 mil metros quadrados
- A estufa é de estrutura metálica e estilo 
Art Nouveau. Possui espécies da floresta 
atlântica e fonte d’água.
- Em frente a estufa há a escultura “A mãe”

Vista Áerea
Foto Carlos Ruggi

Araucárias no jardim
Foto Carlos Ruggi

“A mãe”
Foto de autoria própria

Fonte externa
Foto de autoria própria

Relação com o entorno
Foto de autoria própria

lago do jardim
Foto de autoria própria

fonte da estufa
Foto de autoria própria

vegetação da estufa
Foto de autoria própria

fontes:
http://jardimbotanicocuritiba.com.br/?p=39

http://www.curitiba-parana.net/parques/jardim-botanico.htm
http://www.curitiba.pr.gov.br/idioma/portugues/linhaturismo/jardimbotanico
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parque tanguá

THAÍSA TERRA ARRUDA
13/0038016

PARQUE TANGUÁ

O Parque Tanguá é um dos principais 
parques da cidade de Curitiba, capital 
do estado brasileiro do Paraná. Locali-
za-se na região norte da cidade, nos 
bairros Pilarzinho e Taboão. Foi fundado 
em 23 de novembro de 1996 pelo então 
prefeito Rafael Greca de Macedo, e con-
struído onde existiam duas pedreiras, 
atualmente desativadas.
Ocupa uma área de 235mil m² e garante 
a preservação da bacia norte do rio 
Barigui bem próximo à sua nascente, no 
município de Almirante Tamandaré.
Ocupa uma área de 235mil m² e garante 
a preservação da bacia norte do rio 
Barigui bem próximo à sua nascente, no 
município de Almirante Tamandaré.
Hoje, é destinado ao lazer. O local foi 
anteriormente abrigo de uma usina de 
reciclagem de caliça e lixo industrial. 
Possui uma pista de cooper, ciclovia, um 
túnel que passa em meio a uma rocha 
que une dois lagos, com cerca de 50 
metros de extensão, cascata e um 
ancoradouro. Por dentro do túnel há 
uma passarela de madeira, que leva os 

Belvedere
Christian Knepper

       O nome é uma homenagem ao artis-
ta local Poty Lazzarotto, um curitibano 
nascido no aniversário de Curitiba, em 
29 de março de 1924.A estrutura é 
denominada belvedere, termo de 
origem italiana que se refere a uma 
estrutura construída para usufruir de 
uma vista. Composto por três andares, 
a estrutura é formada por decks metáli-
cos, um bistrô, banheiros, uma loja com 
artigos turísticos e torres para obser-
vação. Além disso, o espaço possui 
também um mirante em balanço de 65 
metros de altura, uma cascata, e espel-
hos d’água. Na mata de preservação 
presente no parque é possível encontrar 
espécies como branquilho, cam-
buí-do-brejo, empira-branca, tarumã, 
congonha, bromélia, erva-mate, 
araucária e pinheiro-bravo, entre 
outros. Além disso, várias espécies de 
animais circulam livre na área mais 
baixa do parque como gambá, tatu, 
quero-quero, joão-de-barro, sabiá de 
laranjeira e bem-te-vi.

       O espaço possui ainda dez 
quiosques com churrasqueiras 
de concreto gratuitas que podem 
ser ocupadas por ordem de che-
gada Em 1998, dois anos após a 
inauguração do parque, foi 
criado o “Jardim Poty Lazza-
rotto”, que possui o portal de 
acesso característico do local. 

espelho d’água

mirante

Vista aérea

passarela

bistrô

belvedere

Mirante

C. Ruggi

Acervo pessoal

Acervo pessoal

Acervo pessoal

Mendes Almeida

Acervo pessoal

Christian Kneppe
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unilivre

LUCAS WILLIAN CALDEIRA
12/0036592

UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE

A Universidade Livre do Meio Ambiente – UNILIVRE  é uma 
Organização Não-Governamental sem fins lucrativos, 
sediada na cidade de Curitiba-PR. Seu objetivo primordial 
é fomentar ações em relação à preservação e educação 
ambiental junto à comunidade.

A UNILIVRE não se trata de uma instituição de ensino 
superior, sendo suas atividades principais fomentar o  
conhecimento sobre meio ambiente e sustentabilidade 
urbana, oferecendo cursos, seminários, exposições, con-
ferências, serviços de consultoria, pesquisas e estudos e 
elaboração e acompanhamento de projetos. 

A UNILIVRE funciona através de um corpo técnico perma-
nente, que é responsável pela coordenação didática, 
gestão projetual e operações administrativas. Além disso, 
realiza parcerias com diversas instituições do Brasil e do 
exterior¹.

croqui unilivre
Revista Projeto Ed. 170

O percurso inicia com uma entrada formada por um conjunto 
    de arcos.
      Os arcos negros representam o ambiente externo - poluído, 
 pesado e com sua conjuntura de problemas;
    Os arcos verdes representam o meio ambiente e o caminho 
                  do conhecimento que remete às questões ambientais;
            Os arcos amarelos representam a natureza e toda a
                           sua diversidade e riqueza. 

         A passarela tem a função de ambientar 
         gradualmente o visitante, afastando-o do ambiente     
           externo para o processo de inserção do bosque.
           Inicia-se após os arcos e termina com uma vista do  
 lago interno cercado pela antiga pedreira.
 

A paisagem seguinte é dominada pelo Pavilhão      
  Jacques Yves Cousteau, constituido por um                   
.     conjunto de passarelas que formam o acesso    
,          e definem sua forma circular.
               O pavilhão foi contruído com madeira  
        de eucalipto destinada a postes.

  O pavilhão é a sede da UNILIVRE. A passarela  
espiralada tem a função de integrá-lo com o 

ambiente externo, além de permitir a vista do 
interior do complexo, onde estão as salas de  
aula.
As salas de aula são acessadas por um 
conjunto de escadas e são formadas por 3 
blocos com cores diversas que represen-

tam elementos da natureza.

   A passarela ascende do térreo, passa pelas  
extremidades do complexo e termina em um 

mirante no início da pedreira...

O mirante representa o fim do percurso, de onde 
é possível observar a copa das árvores, a parte 

superior do pavilhão e o lago formado na base de 
uma antiga pedreira desativada após atingir um 
lençol freático.

fontes:
1. MOLIN, Denise Maria Dal. CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA EM 
MEIO AMBIENTE. Trabalho final de graduação. Universidade estadual de 
Maringá. Paraná, 2010.
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JAIME LERNER

MARIA HELENA FRóz  gomes
11/0086210

 « P ra montar uma cidade, você tem que ter uma 
vontade política, solidariedade, visão estratégica e também 

direta das concepções de cidade expostas por Jaime Lerner , 
pautada na diversidade dos espaços e na mobilidade 
urbana sustentável,  que lhe renderia diversos prêmios. Ele 
a dmite,  entreta nto,  que C uritiba ,  como vá ria s  outra s 
metrópoles, não é uma cidade perfeita:
 «Curitiba tem todos os problemas de uma cidade 
grande. A diferença é a qualidade de serviços colocados à 
disposição da população. A população se sente respeitada, 
e  a o  s e  s e ntir  r e s pe ita da  e la  a s s u me  u ma  c o -
responsabilidade para com o sistema.» (Lerner)
 Todo o transporte público de Curitiba é realizado pela 
superfície . Alguns planejadores defendem a construção do 
metrô. Jaime Lerner é avesso à ideia. Segundo  ele, a rede 
de metrô de Londres, uma das mais complexas do mundo, 
transporta diariamente 3 milhôes de pessoas, enquanto que 
a Rede Integrada de Transporte de Curitiba  transporta 2,7 
milhões, comprovando assim sua e�ciência .
 «A cidade não é um des�le de modas. Arquitetura 
privada não é grande coisa. Nós precisamos de arquitetos 
que cuidem das cidades. Antes da Ego arquitetura, eu pre�ro 
a Eco-Arquitetura.» (Lerner)
 

 Jaime Lerner  (1937-...) é um renomado arquiteto e 
urbanista  curitibano. Formado em 1964 pela Universidade 
Federal do Paraná, em 1965 já participava da criação do 
Ins tituto de P lanejamento Urbano de C uritiba (IP P UC ), 
res pons ável pelo P lano Diretor da cidade.  F undou o 
Instituto Jaime Lerner e o escritório Jaime Lerner Arquitetos 
Associados (JLAA), que desenvolve projetos para os setores 
público e privado em diversas cidades no Brasil e no exterior.
 Jaime Lerner alcançou ainda grande destaque na 
política: prefeito  da cidade de Curitiba por três vezes, 
(1971–75, 1979–84 e 1989–92), liderou a revolução urbana 
que fez da cidade referência nacional e internacional  em 
pla ne ja me nto urba no,  princ ipa lme nte  no que  ta nge 
mobilidade urbana, meio ambiente, programas sociais e 
projetos urbanísticos; governador  do Estado do Paraná por 
dua s  vez es  (1995– 1999 e  1999–2003) ,  conduz indo 
importa ntes  tra ns forma ç ões  s óc io-ec onômic a s  que 
resultaram em melhorias na qualidade de vida no campo e 
nas cidades. 
  Pelo reconhecimento de sua obra recebeu diversos 
prêmios e títulos internacionais . Em 2010, Jaime Lerner 
foi nomeado o único brasileiro entre os 25 pensadores mais 
in�uentes do mundo  pela revista Times. Atualmente  é 
c o n s u l to r  d a s  N a ç õ e s  U n i d a s  pa ra  a s s untos  de 
urbanismo, além de seguir com projetos nas áreas de 
design, arquitetura e urbanismo .

«Enquanto os arquitetos não �zerem política, os políticos continuarão a fazer arquitetura»  - Nestor Goulart

JAIME LERNER COM MAQUETES DE URBANISMO (CANALET A DE 
TRANSPOR TE PÚBLICO) E DESIGN (RUAS POR TÁTEIS). 
Foto: Daniel Katz

 Os alunos da FAU/UnB foram prestigiados com 
uma  p a l e s tr a  c onc e dida  por J a ime  L e rne r na 

 P ara J aime Lerner,  a c idade  deve funcionar 
preservando-se sua diversidade  - funções, classes - 
sendo que quanto mais mistura tiver, mais humana será:
 «A cidade é uma estrutura de vida, trabalho, lazer 
e mobilidade. A minha metáfora sobre a cidade é a 
tartaruga, porque é tudo isso junto. Ao mesmo tempo o 
casco da tartaruga lembra o tecido urbano. Se você 
cortar o casco da tartaruga - viver aqui, trabalhar ali, 
lazer ali - você vai acabar matando a tartaruga.» (Lerner)
 
 

VIDA, A T AR TARUGA  CRIADA  
POR JAIME LERNER.
Fonte:www .jaimelerner .com

 P ara J aime Lerner a cidade precis a ter uma 
relação saudável com o carro, e de não dependência:
«O carro é o cigarro do futuro: ele vai continuar a existir e 
ainda gerará empregos  nas  montadoras ,  mas  é a 
maneira de usar o carro que vai ser diferente. Você vai 
usar o carro para a viagem, para o lazer... Mas no dia a 
dia isso não será possível.» (Lerner)
 L erner defende fortemente as  s oluç ões  de 
superfície de mobilidade . Entre elas estão  os ônibus 
bi-articulados , que acomodam até 300 pessoas, e os 
futuros  Doc k -Do c k s ,  ca rros  públicos  individua is 
elétricos e compactos, disponíveis em estações como 
acontece com as bicicletas públicas em alguma cidades. 

DOCK-DOCK 
Fonte:www .argosfoto.photoshelter .com

«Uma cidade só muda se houver um sonho.» - Lerner

JAIME LERNER E A CANALET A DE TRANSPOR TE PÚBLICO DE CURITIBA
Fonte:www .onibusparaibanos.com/2014/09/ha-40-anos-nascia-o-expresso-
curitibano.html
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linha verde

ariadna jesus
11/0109201

MAPA DE CURITIBA
IPPUC

PRINCIPAIS OBJETIVOS:

Linha verde é um processo, ainda em andamento, de 
urbanização da BR 476, antiga BR 116, que atravessa Curitiba 
no sentido Nordeste – Sudeste da cidade, desde o bairro 
Atuba até o Pinheirinho. O trecho da rodovia, que atravessa 
Curitiba, tem uma extensão de 22Km, mas apenas 18Km dele 
sofrerá esse processo de urbanização com 18 Km de ciclovias. 
Esse processo foi divido em duas etapas, eixo sul, que já foi 
concluído as obras do sistema viário, e o eixo norte.

Além de ser um novo eixo de transporte, a Linha Verde terá 
uma nova legislação de ocupação e uso do solo que 
contempla o acréscimo de potenciais construtivos e 
pavimentos ao longo da avenida.

•Integração urbana – Leste e Oeste e metropolitana;     
•Maior permeabilidade dentro da cidade;
•Desafogamento dos Eixos Norte e Sul;
•Maior deslocamento em menos tempo;
•Fortalecimento da identidade da região;
•Flexibilidade para implantação de novos modais.

A linha verde é o 6º BRT de Curitiba, a proposta para a avenida 
são dez pistas de rolamento sendo seis destinados para o 
sistema viário, três de cada sentido, duas destinadas para 
passagem, uma em cada sentido, duas destinadas para uso 
de ônibus biarticulados e, enfim, uma destinada, 
inicialmente, ao Bus Rapid Transir (BRT), mas que dará 
espaço ao Sistema Expresso Ligeirão, ônibus que transita nos 
corredores expressos e que faz paradas a cada 1 Km.

SISTEMA VIÁRIO DA LINHA VERDE 

A

SISTEMA VIÁRIO
IPPUC

LINHA VERDE

LINHA VERDE EIXO SUL
IPPUC
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ariadna jesus
11/0109201

fontes:
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba

www.ippuc.org.br

Esses Polos são áreas de ocupação de média e alta 
densidade onde se pretende adensamento, verticalização e 
ocupação de usos mistos, identificados por edifícios de altura 
livre com funções de habitação, trabalho e recreação.

Os Polos estão vinculados à preservação dos mananciais que 
abastecem a Região Metropolitana de Curitiba, uma vez que 
esses potenciais de habitação foram trazidos de lá.

POLOS DE DESENVOLVIMENTO

POLOS DE DESENVOLVIMENTO
IPPUC

ZONAS DOS POLOS DE DESENVOLVIMENTO
IPPUC

Esses Polos são áreas de ocupação de média e alta 
densidade onde se pretende adensamento, verticalização e 
ocupação de usos mistos, identificados por edifícios de altura 
livre com funções de habitação, trabalho e recreação.

Os Polos estão vinculados à preservação dos mananciais que 
abastecem a Região Metropolitana de Curitiba, uma vez que 
esses potenciais de habitação foram trazidos de lá.

POLOS DE DESENVOLVIMENTO

SKETCH DO PARQUE LINEAR
IPPUC

SKETCH DAS ZONAS DE DESENVOLVIMENTO E PARQUES LINEARES 
IPPUC

IPPUC
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rede integrada de transporte

Caroline  mACHADO  13/0156027
natália rios   12/0053292

o que é?

ESQUEMA DA RIT
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

ESQUEMA TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO eVOLUÇÃO CRONOLÓGICA DA RIT

O Sistema Integrado de Transporte (RIT) de Curitiba tem como finalidade principal manter a integração físico-tarifária de 14 
municípios que estão agrupados na região metropolitana da capital, fazendo com que o usuário de transporte público consiga 
poupar tempo e dinheiro. Com o preço de apenas uma passagem o passageiro pode pegar a quantidade de ônibus necessária até 
chegar ao seu destino final, desde que essa mudança de linha seja efetuada nos terminais de integração, onde não há a saída do  
passageiro para fora do sistema de transporte. Desta forma, mantém-se uma integração fechada.

Na série cronológica de mapas ao lado pode-se notar o 
aumento do atendimento do transporte público na 
malha urbana da região metropolitana. 
Claramente, houve um crescimento radial, que se 
inicia com um eixo principal, passa pelo surgimento de 
novos eixos unidos em um ponto central, e se desen-
volve para um grande número de ramificações espraia-
das

Terminal de Integração Urbano

Terminal de Integração Metropolitano

Corredores expressos

Integração linha direta

Integração Interbairros

Integração Alimentador

Desde o início de seu desenvolvimento, se optou por previlegiar o  
transporte na superfície, uma vez que ele aproveita uma infra-estrutura 
já existente na cidade e  permite o crescimento linear. A RIT caracteri-
za-se por um sistema tronco/alimentador, em que as linhas alimenta-
doras, de menor fluxo, abastecem as linhas tronco onde há o fluxo 

Corredor Norte/Sul Corredor Boqueirão
Tarifa Unica/ Interbairros I

Linhas Diretas

Expresso  Boqueirão

Extensão dos Eixos
Expresso Circular Sul

Expersso Leste/Oeste  Linha Verde/ Ligeirão Boqueirão

Expresso  Norte/Sul Integração Metropolitana
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Caroline  mACHADO  13/0156027
natália rios   12/0053292

Sistema trinário

ESQUEMA DO SISTEMA TRINÁRIO
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

canaleta exclusiva e vias laterais
www.cimentoitambe.com.br

SISTEMA TRINÁRIO E USO DO SOLO
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

ESQUEMA DA ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

O Sistema Trinário de Via coniste em, ao 
centro uma canaleta exclusiva de ônibus, 
chamada de via central, para transporte 
de massa. 

A via central é ladeada por duas vias de 
trâfego lento, em sentidos opostos, para 
acesso às atividades lindeiras. 

Paralelamente, distantes uma quadra do 
eixo, existem ainda duas vias estruturais 
de tráfego rápido, para veículos particu-
lares. 

A canaleta possibilita o aumento da velocidade média dos ônibus sem comprometer a segu-
rança dos passageiros. Além disso, ordena o crescimento linear da cidade, caracteriza maior 
densidade demográfica, concentra infra-estrutura, define uma paisagem urbana própria, 
retém destinos e se integra ao planejamento de uso do solo

Eixo Norte

Eixo Boqueirão

Eixo LesteEixo Oeste

Eixo Circular Sul

Eixo  Sul

Canaleta exclusiva

Faixa exclusiva

Via compartilhada

Via exclusiva
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Caroline  mACHADO  13/0156027
natália rios   12/0053292

fontes:

cOMPOSIÇÃO DA FROTA E CATEGORIAS 

Entre as linhas convencionais estão:

Fazem parte das linhas Especiais:

Compõe a Rede Integrada de Transporte de Curitiba uma extensa frota de ônibus, assim como uma 
grande variedade de tipos e modelos de cada um deles. Cada modelo de ônibus é especificado a 
partir da necessidade de cada região, ou da função que irá cumprir.  Por exemplo, uma área que 
possui menor demanda de usuários é atendida por um carro menor, como o microônibus. Já para o 
extenso corredor viário que corta a cidade, são utilizados carros de maior capacidade, como os biar-
ticulados que possuem capacidade de até 250 passageiros em somente um carro. Além disso, os 
tipos de linhas são diferenciados por cores, o que facilita sua identificação. Alguns grupos de pas-
sageiros são isentos do pagamento da passagem, e em outros casos, existem descontos legais. 
Algumas linhas, ainda, possuem valor diferenciado, como a Linha Turismo e a Circular Centro.

Expresso Ligeirão Expresso Linha DiretaAlimentador

Troncal Interbairros

Convencional

Linha Turismo Interhospitais Circular Centro

SITES

www.urbs.curitiba.pr.gov.br
composição da frota www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Video RIT - Rede Integrada de Transporte - URBS 2011
proveniente de youtube.com
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URBS

BRENDA KELLEN DE ALMEIDA OLIVEIRA
13/0006688

LEGENDA DA IMAGEM

Fonte/Autor

1963
Criação da 

Companhia de 
Urbanização e 
Saneamento 
de Curitiba 

1966
Alteração da 
denominação 

social para URBS

1986
URBS passou a 

gerenciar o 
Sistema de 
Transporte 
Coletivo de 

1989
URBS passou 

a Gerenciar os 
Serviços de 

Táxi e do 
Transporte 

1997
 URBS foi instituída 

como Entidade 
Executiva Municipal 

de Trânsito e a 
Diretoria de Trânsi-

to – DIRETRAN

2006
Regulamentação 
da atividade de 

motofrete

2010
Realiza a primeira 

licitação do transporte 
público urbano 

2011
Criação da SETRAN – 
Secretaria Municipal 

de Trânsito

2012
Inaugurado o Centro de 

Controle Operacional

LINHA DO TEMPO - URBS

Googe Imagens/Autor Desconhecido

estação tubo

BANCA DE REVISTA

ÔNIBUS

TERMINAL RODOVIÁRIO

TAXIS

TRANSPORTE ESCOLAR

Googe Imagens/Autor Desconhecido

Googe Imagens/Autor Desconhecido

Googe Imagens/Autor Desconhecido Googe Imagens/Autor Desconhecido

Googe Imagens/Autor Desconhecido
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BRENDA KELLEN DE ALMEIDA OLIVEIRA
13/0006688

fontes:
URBS. Disponível em: <www.urbs.curiti-
ba.pr.gov.br>
Google Imagens. Disponível em: <www.goo-
gle.com.br/imghp?hl=pt-PT&gws_rd=ssl>

EDADILIBATNETSUSEDADILIBISSECA

LAYOUT DOS ÔNIBUS E DIMENSIONAMENTO DA 
FROTA
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ÔNIBUS HÍBRIDO
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BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANá

giulia filippone
14/0182390

CENTRO CÍVICO
55



BONDINHO DA LEITURA

ARIELLE CRISTINA MARTINS DOS REIS
12/0049538 56



catedral metropolitana de curitiba

júlia da Costa Real Martins
13/0060062

Hoje onde  localizada a Catedral  Metropolitana de 
Curitiba, abrigou duas outros   religiosos . O primeiro 
foi uma pequena capela de pau a pique   em 1668 
com o nome Igreja de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus  dos 
Pinhais, que viria  a ser  o nome, anos depois,  da Vila  fundada  
na  onde hoje se  comporta o centro  de 
Curitiba. 
 
A pequena Igreja deu lugar a uma segunda  de 
pedra e barro  em estilo  colonial, que se  elevou a Igreja 
Matriz,  se  mantendo de 1721  por volta  de 1880, quando 
foi demolida por problemas estruturais .  Finalmente em 1893 
a Catedral  como a conhecemos foi inaugurada, recebendo 
este    cem anos mais tarde .  
 
Em 2012 foi �nalizada  uma grande  no templo, 
devolvendo detalhes  originais  Igreja, e a descoberta  de 
muitos outros . 
 
 
 

A Catedral  Metropolitana de 
Curitiba,  chamada de  
Catedral   Menor de Nossa 
Senhora da Luz de Curitiba, �ca  
localizada na  Tiradentes,  se  
consolidando como um dos 
principais monumentos da cidade 
paranaense. 
 
A Igreja em estilo   
inspirada na Catedral  da  em 
Barcelona,   foi projetada  pelo 
arquiteto   Alphonse Conde 
des Plas  com  feitas  
por Giovani Lazzarini,   de 
receber  pinturas  dos italianos  
Carlos  Garbaccio e Anacleto 
Garbaccio. 
 

A planta em cruz  latina  recebeu 
anos mais tarde  um anexo, que 
impede, pela data,  que seja 
considerada  cultural . 
 
A Catedral   em pedra e 
alvenaria,  apresenta  seu estilo  

  da busca 
evidente pela verticalidade  e de 
grandes  com o uso dos arcos . 
 
  disso,  a Catedral  faz  o uso 
de vitrais  e de altos  relevos,  com  

 nos acessos  e na entrada  
principal. 
 
 
 

 
 

Curitiba 

Catedral Metropolitana de Curitiba  

 
13/0060062 

Igreja Matriz  
Fonte: http:// www.cultura-
arte.com/curitiba/catedral.htm  

 
Fonte:http :// ceslaumakovski.
blogspot.com.br 

Catedral de Curitiba  
Fonte:http :// www.curitibaant
iga.com/imagens 

Catedral de Curitiba  
Fonte: http:// www.cultura-
arte.com/curitiba/catedral.htm  

 
https:// www.google.com.br/maps/place/Cate
dral+de+Curitiba 

Interior Catedral  
Fonte: http:// www.cultura-
arte.com/curitiba/catedral.htm  

Corte e Planta Baixa  
Fonte: http:// www.cultura-
arte.com/curitiba/catedral.htm  

júlia da Costa Real Martins
13/0060062
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IGREJA DO ROSÁRIO

ANGELA VIANA PEREIRA  
13/0006041 58



MEMORIAL DA CIDADE

ALESSANDRA PAGLIULA 
14/0078347 59



ALESSANDRA PAGLIULA 
14/0078347
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solar do rosário

jana cândida castro dos santos
09/0114676
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assembléia legislativa do paraná

Layane Christine Vieira
13/0030821

CENTRO CÍVICO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

Layane Christine Vieira
13/0030821

O Centenário de Emancipação Política do Paraná, 
em 1953, trouxe consigo a execução de importantes 
obras arquitetônicas para o Estado. Em meio ao con-
junto de projetos, está o Centro Cívico (1951) em 

-
tivamente a cidade como centro político e adminis-

da Avenida Cândido de Abreu, em uma área previa-
-

tiba” idealizado por uma equipe, coordenada por 
Alfred Agache, durante os anos 40. Em 1952 deu-se 
início a construção dos edifícios do complexo, 
seguindo a mesma linguagem da arquitetura mod-
erna. Dentre os prédios destaca-se o conjunto da 
Assembleia Legislativa do Paraná.

Assembleia Legislativa do Parana- Acervo Pessoal

Projetado pelo carioca Olavo Redig de Campos, arquiteto forma-
do em Roma, o complexo situa-se ao lado esquerdo do Palácio 
do Governo. Ele é composto por três edifícios: Secretarias da 
Assembleia; Plenário; e Comissões, este ainda não construído. 
Uma grande rampa a partir da praça garante acesso ao projeto 
imaginado como uma “casa aberta”.
À direita do plenário está o edifício das Secretarias, com uma 
construção laminar, este possui suas fachadas orientadas no 
sentido norte/sul. Por serem totalmente envidraçadas, a fachada 
norte recebe o tratamento de proteção solar por meio de “brises 
soleis” traz um padrão rítmico ao projeto, bem como sua aproxi-
mação à escala humana. Entre os dois edifícios construídos, 
existem passarelas envidraçadas sobre pilotis que garantem a 

bem como um conforto ao usuário em dias chuvosos.

Contexto urbano da Assembleia Legislativa do Parana

Fonte: Blog Joice Hasselmann

Vista Aérea localização

Fonte: Google Earth

http://www.docomomo.org.br/seminari-
o%205%20pdfs/076R.pdf
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felipe cláudio ribeiro 
 10/0028829

Câmara municipal

Em 1890, decidido a instalar a Assembléia Legislativa do Estado do Paraná em 
prédio adequado, o governo paranaense contratou para projetá-lo o arquiteto 
Ernesto Gaita. Em 1896, um ano após a sua conclusão, a Assembléia foi instala-
da, permanecendo ali até o ano de 1957, quando foi transferida para um novo 
prédio, no Centro Cívico. 

O edifício foi doado para o município, passando a funcionar a Câmara Municipal 
de Curitiba. Situado à Rua Barão do Rio Branco, junto à Praça Eufrásio Corrêa, 
também é conhecido como Palácio Rio Branco, um digno exemplar do ecletismo 
na arquitetura oficial e um dos mais significativos edifícios históricos da capital.
 
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, s/nº
Telefone: (41) 3350-4500 
Site: www.cmc.pr.gov.br
Segunda à Sexta, 08h às 17h.

Telefone: (41) 3350-4500 

Fonte: www.bemparana.com.br

Fonte: www.bemparana.com.br

Câmara municipal
Fonte: www.uppr.blogspot.com

Câmara municipal

câmara municipal de curitiba

66



PALácio 29 de março/sede da prefeitura municipal de curitiba

federica filippone
14/0097252

fontes:
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lucas rodrigues araujo
13/0013455

palácio das auracáriasCentro cívico

Palácio das Araucárias 

Lucas ROdrigues ARAUJO
13/0013455

Palácio das Araucárias 2014

Palácio das Araucárias - Processo de roforma
Júlio Covello

 O Palácio das Araucárias abrigou, provi-
soriamente, os funcionários do Palácio do 
Iguaçu enquanto este passava por reformas, 
dessa forma passando a ser a sede do governo 
do estado do Paraná de 2007 até 2012. Após o 
término da reforma do Palácio do Iguaçu, o ed-
ifício passou a abrigar algumas das secretarias 
do estado do Paraná.
 Além do Palácio das Araucárias e do 
Palácio do Iguaçu, compõem o centro cívico: A 
assembléia Legislativa; o palácio 29 de março, 
sede da prefeitura municipal; A praça 19 de 
dezembro e a Câmara Municipal de Curitiba.

Palácio das Araucárias - Detalhe entrada

 O Palácio das Araucárias está localizado no Centro 
Cívico da capital do estado do Paraná, Curitiba. Hoje o ed-
ifício é a sede das secretarias estaduais de Administração, 
Planejamento, Justiça e Casa Civil. 
 O palácio foi concebido originalmente na década de 
80 com a finalidade de abrigar o Tribunal de Justiça do 
estado, o que na prática nunca aconteceu. Após a con-
clusão da parte estrutural do edifício, a obra foi paralisada 
por problemas técnicos e desde então se sucedeu uma 
situação de abandono local que perdurou por mais de 
duas décadas. Somente em 2004, após um acordo do 
então governador do estado do Paraná com o Tribunal de 
Justiça, que a posse do edifício foi cedida ao governo do 
estado.  Então retomaram-se as obras e 
o edifício, no formato que ele possui hoje, foi inaugurado 
em 2007.

68



TEMA

TÍTULO

nome completo
XX/XXXXXXXXX

texto texto texto texto texto texto

LEGENDA DA IMAGEM
Fonte/Autor

Palácio Iguaçu 

Palácio Iguaçu 

Palácio Iguaçu  Sede do governo do estado do Paraná  
Fonte: http://www.circulandoporcuritiba.com.br Autor: Washington C. Takeuchi 
 

     O Palácio Iguaçu, sede do governo do estado do Paraná, está 
localizado no bairro Centro Cívico em Curitiba. Concebido por Bento 
Munhoz da Rocha, o Palácio Iguaçu, projeto do arquiteto carioca David 
Azambuja, foi inaugurado em 1954 como uma das grandiosas obras para 
comemorar o centenário da emancipação política do Paraná e é 
considerado um dos grandes marcos da arquitetura modernista no Brasil.  
 
      Em 14 de maio de 2007 a sede do governo foi transferida, 
temporariamente, para o Palácio das Araucárias, pois o Iguaçu passaria 
por reformas. Mais de três anos e 23 milhões de reais depois, o prédio foi 
reinaugurado com uma festa no dia 19 de dezembro de 2010, exatamente 
o dia da emancipação política do Paraná.  

         A arquitetura que inspirou e sua grandiosidade não foi escolhida por acaso, a intenção 
era superar o complexo de inferioridade do Paraná e mostrar para o Brasil que o Paraná 
estava pronto e à caminho do futuro.  

PROFESSORES PROTESTANDO - Palácio Iguaçu PARANÁ 
Fonte: http://olhoabertopr.blogspot.com.br 

indígenas PROTESTANDO - Palácio DO PLANALTO Brasília 
Fonte: http://confederacaonacionaladv.com.br 

           Na frente do edifício existe um largo, que faz parte 
da praça, onde ocorrem os principais eventos da cidade, 
tais como shows, desfiles de 7 de Setembro e carnaval, 
largada e chegada das principais corridas de rua da 
cidade, além de comícios e manifestações populares. 
Em seu interior é possível observar lindas obras de arte 
e ainda desfrutar de um passeio assistido onde são 
feitas explicações sobre o local e sobre obras de arte 
que ali estão . 

palácio iguaçu

Camyla BRAZ  
10/0008909 69



PRAÇA 19 DE DEZEMBRO

Ana Luiza Ferreira Veiga Barros
13/0042803

 A praça 19 de Dezembro se locali-
za no centro de Curitíba e foi inaugura-
da no dia 19 de Dezembro de 1953 para 
comemorar o centenário da inde-
pendência política do estado do Paraná. 

urbano em Curitíba, a praça também 
conhecida como praça do homem nú 
homenageia a história de seu estado. 
Em 1853 ela foi inaugurada com um 
obelisco que representa um escudo 
para o estado e contém dizeres comem-
orativos à data.   
 Além do obelisco a praça foi inau-
gurada com uma escultura em granito 
de um homem nú. Obra esta que ape-
lidou o local de praça do homem nú. O 
ícone de autoria de Brasil Erbo Stenzel e 
Humberto Cozzo homenageia o povo 
curitibano os representando olhando 
em direção ao futuro. 
                  

Estátua da mulher nua
Fonte: Foto Ana Luiza Barros

Praça 19 de Dezembro
Fonte: Fotos Ana Luiza Barros        

Alguns anos mais tarde, em 30 de 
Agosto de 1972 a estatua de uma 
mulher nua que havia sido destinada ao 
tribunal de justiça, mas que estava 
esquecida nos jardins do Palácio Iguaçu 
foi mudada para a praça 19 de Dezem-
bro. Alterando, desta forma, a estrutura 
inicial do local público. A obra que 

-
to. Porém, a escala e proporção das 
esculturas são diferentes e com isso sur-
giram algumas desavenças da popu-
lação a escultura da mulher nua. 
 A praça também abriga um espel-
ho de água sinuoso com um mural em 
sua proximidade. Em uma das faces do 
mural há um painel de azuleijos do artis-
ta paranaense Poty Lazarotto, que 
mostra os ciclos econômicos do Paraná. 
Do outro lado do painel há uma obra 
em baixo relevo em granito que repre-
senta a evolução política do Paraná, do 
Erbo Stenzel e Humberto Cozzo.  
      
 

Estátua do homem nú     
Fonte: Foto Ana Luiza Barros

Painel de azuleijos
Fonte: Foto Ana Luiza Barros

fontes:http://www.sp-
pert.com.br/Brasil/Paran%C3%A1/Curiti-
ba/Lazer/Pra%C3%A7as/Pra%C3%A7a_19_de_
Dezembro/
http://www.circulandoporcuriti-
ba.com.br/2009/06/praca-do-homem-nu.html

70



Espaços Públicos





largo da ordem

gustavo leonel
11/0120345

histÓRIA
O Setor Histórico de Curitiba é formado por edificações de importância histórica e 
cultural para cidade. Parte deste trajeto é conhecido informalmente como Largo da 
Ordem. Tradicional ponto de encontro da população possui vários bares, pubs e 
restaurantes, alguns com comida típica dos imigrantes que ajudaram a colonizar o 
município. Desde 1973 ocorre no local a tradicional Feira do Largo da Ordem sempre aos 
domingos. Considerado o coração do Centro Histórico de Curitiba, foi batizado no século 
XVIII como Páteo de Nossa Senhora do Terço. Posteriormente passou a se chamar Páteo 
de São Francisco das Chagas e, a partir de 1917, recebe como nome oficial Largo Coronel 
Enéas, em homenagem ao coronel Benedicto Enéas de Paula.

O largo abriga importantes construções, 
como a Casa Romário Martins, o Museu de 
Arte Sacra e a Fonte da Memória. Desde o 
século XVIII, o Largo foi palco de intenso e 
variado comércio, quando os colonos levavam 
de carroça produtos hortifrutigranjeiros. Os 
tropeiros e fazendeiros da região 
costumavam dar de beber a seus cavalos e 
mulas no bebedouro, ainda hoje existente, no 
centro do Largo da Ordem, em frente à Igreja 
da Ordem e a Casa Romário Martins. Datado 
de meados do século XVIII, a fonte é 
construído em pedra, e possui uma bacia 
metálica.Sua arquitetura conta com 
influência portuguesa e alemã.

LOCALIZAÇÃO DO LARGO
Fonte: Google Earth

FEIRA DO largo DA ORDEM
Fonte: guiaturismocuritiba.com.br

Largo da ordem
Fonte: gazetadopovo.com.br

Fonte da meMÓRIA
Fonte: educadores.pr.gov.br

museu de arte sacra
Fonte: Acervo pessoal / Gustavo Leonel

CASA ROMÁRIO MARTINS
Fonte: curitiba-parana.com
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PRAÇA DE BOLSO
DO CICLISTA

Brenda pamplona
12/0111977 74



Brenda pamplona
12/0111977 75



rua 24 horas

Maria Emília Monteiro Silva
13/0014311

Localizada no centro de Curitiba, a Rua 24 horas é uma galeria 
aberta que interliga a Rua Visconde de Nacar e a Visconde do 
Rio Branco. A Rua foi projetada em 1992, no mandado do gover-
nador e arquiteto Jaime Lerner, pelos arquitetos Abrão Assad, 
Célia Bim e Simone Soares e é a primeira rua desse estilo no 
Brasil. A galeria que antes era administrada pela URBS, será 
administrada pela empresa privada Camargo Corretora de 
Imóveis nos próximos 10 anos. Dentre suas responsabilidades 
estão locar os espaços comerciais e  manter o local em plenas 
condições de funcionamento, com monitoramento por 
câmeras e empresa de segurança privada  e 53% do seu fatura-
mento deve ser destinado mensalmente a prefeitura. Em 2011, 
a rua passou por uma reforma, que renovou tanto a estrutura, 
quanto o conceito do local, que recebeu  novos estabelecimen-
tos para atender melhor a variedade de moradores e turistas 

ENTRADA DA RUA VISCONDE DE NACAR
Maria Emília Monteiro

http://www.rua24horascuritiba.com.br/
http://www.curitiba-parana.net/rua24horas.htm
http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/comunidade/equipamento/rua-24-horas

INTERIOR DA GALERIA
Maria Emília Monteiro

INTERIOR DA GALERIA
Maria Emília Monteiro

ENTRADA DA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO
Maria Emília Monteiro

INSERÇÃO URBANA
Maria Emília Monteiro

que frequentam o local para atividades diversas. Trata-se um 
espaço coberto com opções de lazer, comercio e serviços. A Rua 
conta com lanchonetes, bares, restaurantes, lojas de roupas e 

possui 116 metros de extensão, 12 de largura e estrutura metáli-
ca tubular na cor branca com 32 arcos e cobertura de vidro. Dois 
relógios, um em cada acesso, marcam o espaço. Eles marcam as 
horas em 24 intervalos, ao invés de 12, e são iluminados e con-
trolados por uma central eletrônica a quartzo. A Rua inicial-
mente proposta para funcionar 24 horas, hoje funciona 
somente da 9 ás 22 horas.    

fontes:

Rua Visconde de Nacar

Rua Visconde do Rio Branco
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rua das flores

isabella rodrigues nascimento
13/0028622

histórico

A Rua das Flores, primeira rua exclusiva 
para pedrestes, foi criada em 1975 a 
partir de uma ideia do então prefeito na 
época, Jaime Lerner. 
Sua ideia era revitalizar o comércio do 
centro da cidade. Apesar de ter sido uma 
solução criativa, ocorreram na época 
muitos protestos contra a proibição do 
tráfego de carros entre as Praças General 
Osório e Santos Andrade.

Rua xv de novembro na década de 60
Autor: Synval Stocchero

ATUALMENTE

Considerada uma das mais memoráveis 
soluções de urbanismo da cidade de 
Curitiba, a Rua das Flores serviu de 
exemplo para outras capitais como 
Porto Alegre e São Paulo.

Rua das flores no centro de curitiba
Autor: Cesar Lobo

utilização do espaço urbano
Autor: Isabella Rodrigues

mobiliáriourbano
Autor: Isabella Rodrigues

ocupação e uso

É conhecida por seus canteiros de flores 
que se extendem por todo o calçadão e 
seus edifícios e sobrados centenários, 
além de bares turísticos.

A Rua das Flores / XV de Novembro é um 
patrimônio da populaçãp paranaense, 
tombada como Paisagem por lei estadual 
do Paraná desde 1974.

O famoso Calçadão também é referência 
por nele serem encontrados  alguns dos 
prédios mais importantes da cidade, 
como o Palácio Avenida, o prédio históri-
co da UFPR e sua Reitoria, o Teatro 
Guaíra, entre outros.

Além de comércios e edifícios notáveis, a 
Rua das Flores é palco de muitos artistas 
de rua, como palhaços, músicos , pin-
tores e homens-estátua, alguns já até 
imortalizados neste cenário curitibano.

Autor desconhecido
bondinho da leitura

Autor: Luiz Bocian
exposições na rua das flores

fontes:
http://curitibaeregiao.blogspot.com.br/2013/02/das-flores-principal-rua-da-cidade-foi.html
http://www.curitiba-parana.net/rua-flores.htm
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street art

 A arte urbana, o street art como 
também é conhecida, não se baseia em um 
local destinado à ela e regras que a restrin-
gem, pelo contrário, para que a arte urbana  
aconteça, é preciso apenas de criatividade e 

-
textos sociais, políticos, ambientais, os artis-
tas conseguem mostrar, através de suas 

utilização de etiquetas adesivas -, teatros,  
entre outros, seu posicionamento diante da 
sociedade à respeito de questões e prob-
lemas cotidianos. Além de transmitir sua 
mensagem, o street artist consegue ao 
mesmo tempo, embelezar aquilo que um 
dia era apenas um local simples, marginal-
izado, ou até mesmo pontos importantes.

 A expressão Street art surge associada 
aos pré-urbanistas culturalistas¹ John 
Ruskin, William Morris, entre outros e logo 
depois, é associado ao urbanismo culturalis-
ta de Camillo Sitte e Ebenezer Howard², por 
exemplo. Esse termo foi muito utilizado no 

traços feitos pelos urbanistas ao expres-
sarem as cidades em desenhos.

¹Culturalistas: Termo utilizado por Françoise 

de cidade assim como o modelo progressist 
a.                      . 
²Ebenezer Howard: Idealizador do modelo 
de cidade-campo.                         .

 Essa forma de expressão da arte é con-
hecida pelo mundo inteiro e em alguns lug-
ares, sua importância é notoriamente con-
siderada, assim como em Curitiba. Esse tema 
virou o assunto de um livro escrito por 
Angelo José da Silva, "Em Busca do Paraíso 
Perdido" - porém é um acervo de difícil 
acesso, já que só foram publicados 200 
exemplares - onde ele mostra a riqueza da 
arte urbana curitibana. E em abril deste ano, 
Curitiba recebeu o Street of Styles, Encontro 

fundação Cultural de Curitiba, reuniu quase 
300 artistas de vários cantos do mundo 
oferecendo palestras, workshops, apresen-
tações de dança, entre outros, tudo ligado ao 

  .                  

 Há artes de extrema importância em 
Curitiba que expressam histórias marcantes 
como, por exemplo, o painel "Rio Iguaçú", o 

-

espaço especialmente feito para home-
nagear esses artistas, o Espaço da Arte 
Urbana, o qual destina seu espaço para inter-
venções artísticas temporárias de artistas 
convidados a executar sua obra diretamente 
nas paredes da sala.                                    .
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fontes:

Texto "O urbanismo em questão" - Françoise Choay      
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 Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Paraná         
 FCC. Artista curitibano faz interferência urbana na Casa 

http://aespecialista.com/tag/arte-urbana-street-art-manifesta-
coes-ar
tisticas-espacos-publicos/    
 http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/espacos-cul-
turais/
espaco-da-arte-urbana/  
 http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/encontro-internacion-

Acervo Pessoal - Luana Nascimento

  O painel "Rio Iguaçú" foi encomendado 
pelo prefeito Rafael Greca em homenagem ao 
descobridor das Cataratas do Iguaçu, Dom Alvar 
Nuñes, e o Rio Iguaçu, o qual é o marca da luta 
pela integração do Estado do Paraná. Este painel 
de 1996 se encontra no centro cívico, próximo 
ao Palácio Iguaçú, onde ao longo dos seus 50 
metros o artista retrata o Rio desde a sua 

lendas e personagens importantes dessa 

que completam todo o mural sendo também 
considerada arte urbana.                          .

Kubrick localizado na fachada lateral de um 
prédio na rua XV faz parte do Projeto Motion 
Layers, o qual realizou quatro murais gigantes 
em fachadas de edifícios de Curitiba nesse ano.  
Os artistas curitibanos que executaram esse 
projeto são Celestino, Artstenciva e Cinico, 
tendo como inspiração o cinema para o Motion 
Layers . Além dos murais, o projeto também fez 
uma exposição de telas e um curta metragem 
sobre o trabalho desses artistas.                             . 

-
mann – Centro de Estudos em Movimento, no 
Largo da Ordem, recebeu uma intervenção 
urbana realizada pelo artista curitibano Rimon 
Guimarães durante a 6ª Vento Sul – Bienal Inter-
nacional de Arte Contemporânea de Curitiba. O 
artista baseia seu trabalho em artes que 
envolvem a estética das metrópoles, como é 

para artistas que atuam nas áreas dança, teatro, 
-

erada um marco no desenvolvimento urbano de Acervo Pessoal - Luana Nascimento

Painel “Rio Iguaçú”
http://www.circulandoporcuritiba.com.br/ - Rogério Duas
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