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Esta seção tem como objetivo analisar as transformações urbanísticas decorrentes do 

processo de ocupação dos edifícios do Plano Massa no Eixo Estrutural Sul em Curitiba, 

entre 1981 e 2008. A análise dessas transformações tem como foco a interiorização dos 

espaços públicos no período determinado.

Uma vez delimitados o recorte espacial e temporal da área de estudo, discute-se o 

processo de interiorização dos espaços públicos. Esse processo compreende as 

diferentes formas pelas quais os espaços públicos adjacentes aos espaços internos dos 

edifícios se manifestam, considerando o intervalo de 1981 a 2008. Portanto, serão 

identificadas as tipologias espaciais inerentes a essa combinação de espaços de caráter 

público, semipúblico, semiprivado e privado. 

O parâmetro utilizado para a análise da migração dos espaços é a permeabilidade 

espacial. A fim de caracterizá-la e analisar as tipologias, a metodologia consistiu no 

levantamento de obras construídas, seguido pela identificação das tipologias de acordo 

com o ano em que foram implantadas e, finalmente, na análise da interiorização dos 

espaços públicos, quanto à permanência e ao aparecimento ou desaparecimento das 

tipologias identificadas. 

229

5
Vestígio e aura. 

O vestígio é aparecimento de uma proximidade, 
por mais distante que esteja aquilo que o deixou. 

A aura é o aparecimento de uma distância, 
por mais próxima que esteja daquilo que a suscita. 

No vestígio apossamo-nos da coisa; 
na aura, ela se apodera de nós.

(Walter Benjamin 1989, p.226) 



O objeto de estudo compreende as mudanças na relação do edifício multifuncional com a 

estrutura e o tecido urbanos, caracterizado pelo Plano Massa, no Eixo Estrutural Sul em 

Curitiba, entre 1981 e 2008.

Apresenta-se como recorte espacial da pesquisa um trecho do Eixo Estrutural Sul da 

cidade de Curitiba (Fig. 5.01).  Essa área foi fruto do Plano Preliminar de Urbanismo em 

1965 e teve como premissa, entre outras, o estabelecimento de novas alternativas para 

habitação em alta densidade, comércio e prestação de serviços e a implantação de um 

sistema de massa adaptável ao progressivo adensamento. A prioridade dada à 

implantação dos eixos Norte e Sul levou em conta a ocupação do solo e ocorreu 

principalmente nas direções Nordeste e Sudoeste a partir do centro da cidade.

Os critérios para delimitação espacial da área de estudo, correspondente a uma parte do 

trecho do Eixo Estrutural Sul, compreendem:

a) a consolidação do Plano Massa em alguns intervalos do trecho, dado que a 

implantação do sistema viário aconteceu nos Eixos Sul e Norte, em 1974, e que se 

iniciou assim o processo de transformações urbanas;

b) a ocorrência da implantação do primeiro shopping center comunitário em Curitiba, o 

Água Verde, dando início ao processo de interiorização dos espaços públicos nos 

Eixos. No Eixo Estrutural Sul encontram-se três dos cinco maiores shoppings da 

cidade -  Curitiba, Estação e o Palladium;

c) a maior taxa de crescimento populacional do Bairro Água Verde em relação aos outros 

bairros localizados nos demais eixos propostos (Tabelas 5.01 e 5.02) , no período 

estudado. Os principais bairros adjacentes ao eixo são: Água Verde, Centro, 

(1)

(2)
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Fig. 5.01-  Localização do Eixo Estrutural Sul em Curitiba 
Fonte: desenho da autora com base em COHAB (2007)
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Rebouças, Batel e Vila Izabel. Observa-se nas tabelas 5.01 e 5.02 que os bairros 

descritos fazem parte do ranking dos dez bairros com maior densidade em relação 

aos demais (Fig. 5.02). O estudo das formas de crescimento urbano é defendido por 

Sola Morales e Rubió (1997) como concretização dos processos de crescimento, 

como classificação da formação histórica da cidade e como expressão das diferentes 

formas de gestão. Dessa maneira, o crescimento populacional e a produção do 

espaço urbano contribuem para a consolidação e promovem mudanças espaciais na 

área de estudo, de modo a alterar suas características físicas, funcionais e 

paisagísticas.

5

(1) Segundo a classificação do Urban Land Institute (1999), citada por 
Guimarães (2004), há três categorias gerais de shopping centers: 
a) vizinhança: destinado a gêneros de primeira necessidade e serviços diários, 
servindo a uma população entre 7.500 e 2.000 pessoas; a área construída varia 

2 2 entre 2.800 e 7.000 m ; a área do terreno varia entre 10.000 a 40.000 m e 
geralmente a loja âncora é um supermercado;
b) comunitário: destinado a incluir a ampliação do centro de vizinhança com 
variedades de lojas ou pequena loja de departamentos, atende uma população 
entre 20.000 e 100.000 pessoas; a área de construção varia entre 10.000 a 

2 230.000 m  e a área do terreno varia entre 40.000 a 120.000m ;
c) regional  usualmente construído em volta de uma ou mais lojas de 
departamentos e inclui uma variedade de lojas complementares e comércio 
varejista, atende uma população de 100.000 a 250.000 pessoas, possui área 

2construída entre 30.000 a 100.000 m  e área do terreno entre 160.000 e 400.000 
2m . Ver URBAN LAND INSTITUTE, 1999. Shopping Center Development 

Handbook. 3. ed. Washington, DC: Urban Land Institute.
(2) Os bairros mais densos foram demarcados nas Tabelas 5.01 e 5.02 na cor 
amarela.

divisão de bairro

Legenda:

Trecho estudado -

Parte do Eixo Estrutural Sul
Bairro Centro01
Bairro Rebouças08
Bairro Água Verde09
Bairro Batel10
Bairro Vila Izabel28

Fig. 5.02 - Recorte do trecho estudado com bairros adjacentes, em 
parte do Eixo Estrutural Sul em Curitiba 
Fonte: recorte com base em IPPUC (2008)
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Fonte: IPPUC (2004b)
Nota: grifo em amarelo da autora

5
Tabela 5.01 - Densidade demográfica dos dez bairros mais densos (habitantes/ha) de Curitiba - 1970 a 2000

Tabela 5.02 - Ranking de população, densidade demográfica e área dos bairros de Curitiba  1970 a 2000

Fonte: Elaborada pela autora com base em IPPUC (2004b)

A escolha dos critérios para delimitação temporal corresponde ao começo da implantação dos 

edifícios do Plano Massa no eixo considerado  em 1981. Destaca-se como marco regulador a 

implantação do Shopping Água Verde, em 1983, como início do processo de migração dos 

espaços públicos. O primeiro edifício implantado de acordo com as determinações da 

legislação do Plano Massa data de 1981 e localiza-se na esquina da  Avenida Sete de Setembro 

com a Rua Bento Viana.
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Bairro Densidade Bairro Densidade Bairro Densidade Bairro Densidade Bairro Densidade

1º Centro 112,48 Centro 128,51 Centro 112,23 Centro 108,72 Água Verde 104,67
2º São Francisco 78,42 São Francisco 83,44 Água Verde 95,38 Água Verde 104,67 Centro 98,95
3º Rebouças 67,26 Lindóia 81,17 Juvevê 87,29 Juvevê 91,47 Sitio Cercado 92,07
4º Alto da XV 63,46 Alto da XV 76,38 Vila Izabel 76,95 Vila Izabel 85,95 Juvevê 91,94
5º Juvevê 56,73 Juvevê 75,82 Lindóia 72,10 Cristo Rei 83,95 Cristo Rei 91,02
6º Batel 54,01 Água Verde 67,13 Cristo Rei 71,76 Sítio Cercado 80,04 Vila Izabel 90,41
7º Mercês 53,15 Vila Izabel 64,95 Batel 68,86 Cajuru 72,96 Cajuru 77,72
8º Água Verde 52,72 Capão Raso 64,70 Cajuru 66,12 Bigorrilho 72,31 Bigorrilho 77,44
9º Lindóia 50,81 Rebouças 62,30 Capão Raso 65,95 Portão 71,26 Novo Mundo 71,76
10º Alto da Glória 47,10 Alto da Glória 60,16 Alto da XV 64,96 Lindóia 69,60 Portão 71,53

1996 2000

Posição

1970 1980 1991

1970 1980 1991 1996 2000 1970 1980 1991 1996 2000

Água Verde 25.114 31.979 45.438 49.863 49.866 52,72 67,13 95,38 104,67 104,67

Batel 9.506 10.43 12.119 11.665 11.778 54,01 59,26 68,86 66,28 66,92

Centro 37.086 42.371 37.003 35.845 32.623 112,48 128,51 112,23 108,72 98,95

Rebouças 20058 18577 16392 15166 15618 67.26358 62.29712 54.96982 50.85848 52.37425

Vila Izabel 5,272 7,865 9,319 10,408 10,949 43.53 64.95 76.95 85.95 90.41

Bairros

População Densidade Demográfica (Habitantes/ha)
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Fig. 5.03  Foto aérea do trecho estudado, pontos de referência e fotos do conjunto
Fonte: montagem da autora com base em IPPUC (2003)

Esse trecho estudado começa no 

Shopping Água Verde, na Avenida 

República Argentina, e vai até o 

Shopping Estação, na Avenida Sete 

de  Se tembro ,  t endo  a  sua  

delimitação ocorrida por causa da 

maior concentração de edifícios do 

Plano Massa consolidados em todo o 

Eixo Estrutural Sul. Ademais, também 

nesse trecho houve a implantação 

dos shopping centers citados, que 

influenciou o processo de migração 

dos espaços públicos. (Fig. 5.03)

Shopping Curitiba

Praça Oswaldo Cruz



A realidade econômica brasileira, no início dos anos 1980, foi marcada pelo princípio de 

uma crise. Até o final da década de 1970, o Brasil havia feito empréstimos no mercado 

internacional para dar continuidade ao desenvolvimento tecnológico e industrial e, assim, 

gerar renda para saldá-los. Conforme Baer (1987, p.36), eventos externos influenciaram 

aquela situação, como a quintuplicação da quantia devida causada pelo aumento do 

preço do petróleo, em 1973-1974, a rápida alta na taxa de juros internacionais no início da 

década de 1980, e algumas calamidades naturais, como secas e inundações, 

aumentando, com isso, os preços dos alimentos. Goularti Filho (2002, p. 88) acrescenta 

ainda a esses fatores a elevação das taxas de juros norte-americana e a moratória 

mexicana. Conseqüentemente, os bancos também elevaram as taxas de juros dos 

empréstimos internacionais e, portanto, aumentou a dívida dos países que haviam 

realizado tais empréstimos, como o Brasil.

Agravou-se, então, a crise econômica brasileira e, como o governo militar não conseguia 

minimizá-la de modo a assegurar o desenvolvimento do país, as oposições se organizaram 

para restabelecer a democracia.

Assim, a crise gerou impactos na situação econômica da população por meio da redução 

dos níveis de emprego e da aceleração da inflação. Com o aumento desta, os custos 

aumentaram e ocorreu retração da produção. Conseqüentemente, houve a redução dos 

empregos e verificou-se a escassez de bens e serviços, levando à “inflação de demanda”  

(OLIVEIRA, 2000, p. 42).

Para minimizar, ou mesmo estabilizar esse processo, as políticas econômicas brasileiras 

direcionaram suas ações em dois sentidos.  O primeiro, do lado externo, foi relacionado às 

5
 5.2   PROCESSO DE INTERIORIZAÇÃO 

DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 
NO EIXO ESTRUTURAL SUL - 

1981 a 2008
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restrições do mercado financeiro internacional e o Brasil se concentrou em novas formas 

de reorganização e renegociação. O segundo, do lado interno, reuniu tentativas para criar 

mecanismos para reduzir a inflação, como o Plano Cruzado (1986), Plano Bresser (1987), 

Plano Verão (1989), Plano Collor I (1990), Plano Collor II (1991) e o Plano Real (1994).

A redemocratização, segundo Pereira (1988), constituiu um processo que envolveu as 

exigências da sociedade civil e a lenta estratégia de abertura conduzida pelo regime militar. 

A abertura política e o retorno gradual à democracia traduziram-se em várias ações, entre 

elas se destaca a criação do Fundo de Investimento Social  Finsocial, em 1982, cujo 

objetivo era apoiar programas de alimentação, saúde, educação, habitação popular e 

agricultura. Também foi promulgada a nova Constituição de 1988, com vistas à formulação 

e ao controle de políticas públicas por meio da participação da sociedade civil e de 

representantes governamentais.

No Paraná, segundo Rolim (1994), a década de 1980 apresentou duas tendências. Na 

primeira metade do decênio, o crescimento do Estado ficou próximo ao nacional, pois, 

embora houvesse recessão no país, o Paraná teve desempenho favorável na agropecuária 

e em alguns setores industriais, mas não na indústria da construção civil, que estava em 

crise.  Na segunda metade da década, o Paraná tendeu a um desempenho maior que o do 

país, sendo o período caracterizado como de expansão graças à recuperação da 

agropecuária e dos setores industriais.  O autor afirma que:

Durante o desaquecimento da economia nacional iniciado em 1987 até a 
recuperação do segundo trimestre de 1989, o Paraná teria experimentado 
períodos de grande expansão (1987), e crise (1988), sempre em decorrência 
dos sucessos e insucessos da agropecuária e das agroindústrias. [...] Para a 
indústria como um todo, o fato notável é o longo período de perdas de 
participação entre 1984-86 e a recuperação em 87 e 88. É como se a indústria 
paranaense caminhasse em sentido oposto ao da indústria nacional  ela 
aumenta sua participação nos períodos de crise e perde nos períodos de 
expansão do restante da indústria brasileira. (ROLIM, 1994, p. 15)

O setor que apresentou crescimento considerável foi o comércio, de maneira que se 

5

235



considera que esteja vinculado ao desempenho das atividades agropecuárias e 

industriais, pois os bens produzidos por esses setores são objeto de comercialização. 

(ROLIM, 1994).

Assim, com o aumento da demanda e a oferta de atividades de comércio e de serviços, 

esse processo influencia a procura e a oferta do mercado imobiliário, seja como comprador 

ou investidor, seja pelo movimento do capital excedente vindo do agronegócio, ou de 

recursos de terceiros, como os financiamentos. 

Em Curitiba, até meados de 1980, transformações físicas e econômicas ocorreram com 

foco nas preocupações da dimensão social da cidade, resultando, conforme Sequinel 

(2002, p. 53), em “investimentos públicos em escolas, centros de saúde, projetos de 

assistência à infância e ao adolescente e programas de abastecimento e habitação”. 

Esses investimentos e programas contribuíram para o aumento do nível socioeconômico 

dos curitibanos.  Nesse mesmo período, houve também uma transformação cultural, “com 

a mudança no modo de ser e de viver de uma cidade que passou a valorizar as áreas de 

lazer, os pontos de encontro, os teatros e museus e até os serviços, como o transporte 

público e a coleta seletiva do lixo” (SEQUINEL, 2002, p. 53).

Portanto, os espaços públicos de pontos de encontro se deslocaram, aos poucos, das 

ruas e praças, para parques e outros espaços culturais. Nos eixos estruturais, no entanto, 

observa-se o espaço público da rua para pedestres, aberta em decorrência do Shopping 

Água Verde, em 1983.

Os critérios para a implantação do Plano Massa foram determinados inicialmente pelo 

Decreto Municipal nº 855/75, que foi alterado pelos decretos nº  408/76, 247/80, 399/80 e 

464/81 e, mais tarde, passou por outras modificações. Todavia, foi no início da década de 

1980 que os edifícios implantados começaram a cumpri-los, pois até então estavam em 

processo de construção e já tinham o alvará de construção, obtido anteriormente ao 

primeiro decreto, como é o caso dos edifícios Anaterra (1976) e Renata (1979) na Avenida 

s

5
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Sete de Setembro e do edifício Aurora-Santarém (1980) na Avenida República Argentina, no 

Eixo Estrutural Sul. (Fig. 5.04, 5.05, 5.06)

Em 1981, foram alterados alguns parágrafos do Decreto Municipal nº 464/81 e publicou o 

Decreto Municipal nº 220/87, considerando o comportamento dos usos e ocupações dos 

Setores Especiais Estruturais, no que compreendia o aumento da demanda de áreas de 

estacionamento em edifícios e a necessidade de prover os estabelecimentos comerciais 

de áreas de estacionamentos adequados. Entre os incentivos, destacam-se a 

consideração de áreas não computáveis para o coeficiente de aproveitamento, as áreas 

comerciais e até 50% da área total do embasamento. Outro incentivo equivaleu à 

construção de um pavimento como prêmio, desde que utilizado como área de recreação. 

Esse pavimento poderia se situar entre a sobreloja e o bloco vertical ou em qualquer outro 

andar da torre.(ver Quadro 5.01 e  5.02)

Vale apontar que, em meados da década de 1980, na gestão do Prefeito Roberto Requião, 

os princípios urbanísticos até então aplicados “foram criticados e alterados”, como afirma 

Dudeque (2005, p. 182). O diagnóstico que subsidiou essas críticas apareceu no Plano 

Municipal de Desenvolvimento Urbano  PMDU, que fora finalizado em 1988. O autor 

observa que o plano proposto em 1966 fundamentava-se na formação histórica de 

Curitiba, enquanto a Proposta Busarello  partia do histórico da aplicação do próprio Plano 

de 1966. As conclusões do PMDU baseavam-se na policentralidade urbana, formada pelo 

centro principal da cidade e outros subcentros de importância decrescente, de acordo com 

as atividades econômicas. Além disso, os subcentros deveriam receber um “tratamento 

individualizado” de acordo com as suas especificidades e as características naturais e 

antrópicas  (IPPUC, 1988).

Segundo o IPPUC (1988), a ocupação do espaço urbano não se configurou conforme o 

preconizado pelo planejamento anterior. Com relação aos eixos estruturais, por exemplo, 

constataram-se algumas diferenças, entre elas, o adensamento pontual nos eixos, “com 

ocupação abaixo da prevista em sua maior parte, tornando ociosa a infra-estrutura já 

(3)

(3) O autor denominou o PMDU de Proposta Busarello, devido à participação do 
arquiteto Orlando Busarello na elaboração do Plano.

5

Fig. 5.04 - Edifício Anaterra, 1976
Fonte: Foto da autora (2008)

Fig. 5.05-  Edifício Renata, 1979
Fonte: Foto da autora (2008)

Fig. 5.06 - Edifício Aurora-Santarém, 1980
Fonte: Foto da autora (2008)
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Quadro 5.01  - Síntese dos planos urbanísticos de Curitiba, ações e fatos locais - perído de 1983 a 2001
Fonte: elaboração da autora baseada em dados do IPPUC e legislações pertinentes

Prefeito - gestão Ano Leis e Decretos Principais Diretrizes/Funções

Mauricio Fruet

1983 - 1986 1986 Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano (PMDU)

Implantação das Adminidtrações Regionais

Roberto Requião

1986 - 1989 1987 Uso de proporção para os afastamentos na Zona

Decreto nº 279/87 Nova Curitiba (Ecoville)

Decreto nº 547/88 Adaptação  a regulamentação dos setores estruturais às diretrizes do PMDU

"City marketing" e grandes obras

Implantação dos ônibus "ligeirinho" e estações-tubo

Jaime Lerner

1989 - 1993 1990 Decreto nº 579/90 Redução dos coeficientes para o Setor Estrutural

1991 Lei nº 7.841/91 Lei do Solo Criado

1992 Decreto nº 86/92 Regulamento da Lei do Solo Criado

Rafael Greca

1993 - 1997 Ruas da Cidadania e Faróis do saber

Cássio Taniguchi Debate sobre o "metrô de Curitiba"

1997 - 2001 2000 Lei nº 9.800/00 Nova Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo

Planos Urbanísticos / fatos
Municipais
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Quadro 5.02 - Parâmetros de uso e ocupação do solo para a Via Central dos Eixos Estruturais, conforme Legislação, no período de 1987 a 2000
Fonte: elaboração da autora com base em IPPUC, 1981 a 2000

5
As alterações entre esse Decreto e o anterior compreendem

incentivos.

Considera:

a) necessidade de se adaptar a regulamentação dos setores

estruturais às diretrizes do PMDU;
b) a limitação de áreas comerciais no térreo dos edifícios em

áreas onde não há demanda ou vocação comercial;

Estabeçeceu parâmetros para as seguintes situações:

situação 1) quadras com Plano Massa consolidado

situação 2) quadras sem Plano Massa consolidado

As alterações entre esse Decreto e o anterior compreendem:

a) anexo especial para o Plano Massa como proposta

específica de ocupação;
b) a área mínima exigida para estacionamento das atividades

do edifício poderia ocupar três pavimentos acima do térreo

desde que contida no volume do embasamento, ocupando

50% do mesmo e localizada nos fundos do lote;
c) tendo em vista a preservação do patrimônio histórico, cultural

ou natural da cidade, as características de acentuada

declividade do terreno, o comprometimento da face das

quadras, a implantação de projetos específicos que contemples

equipamentos sociais e comunitários, a implantação do Plano

Massa poderia ser dispensado total ou parcialmente;

2. Para torres de uso 

exclusivamente comercial ou 

de serviço, o incentivo 

construtivo seria o acréscimo

 

ao potencial construtivo do 

terreno equivalente a 1,5 a 

área do terreno

d) alterações no coeficiente de aproveitamento, no afastamento

das divisas e nos incentivos.

3. Áreas comerciais e até

 

50% da área do 

embasamento não seria 

computado no cálculo do 

coeficiente de 

aproveitamento
4. Área não computável para 

um pavimento tipo, desde 

que utilizado como área de 

recreação

As alterações entre esse Decreto e o anterior compreendem

incentivos.
habitação 

coletiva
5

Idem ao Decreto nº 579/90, 

sendo alterado o item 4 para:

Decreto nº 547, de 

06/12/1988 

(revogado em 

19/01/1989)

Dispõe sobre os 

Setores Especiais 

Estruturais

Área não computável para o 

pavimento entre a sobreloja e

o bloco vertical, em no 

mínimo 50% de sua área, 

desde que utilizado como 

área de recreação

habitação 

transitória 

1 e 2, 

comércio e

 

serviço 

setorial

6

habitação 

coletiva, 

escritório, 

comércio 

ou serviço

100%
obedecido o 

Plano Massa
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ve

ita
m

e
n

to

Recuo do 

alinhamento 

predial (m)

2. Área não computável para 

um pavimento tipo, desde 

que utilizado como área de 

recreação

0

sem limite, salvo 

restrições do 

Ministério da 

Aeronáutica e da 

Embratel

E
m
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a

sa
m

e
n

to
 

(t
é
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e
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so
b

re
lo

ja
)

Torre 

Recuo mínimo das divisas (m)

1. A metade da área do 

embasamento poderia ser 

utilizada para 

estacionamento, desde que 

localizada nos fundos do lote

 

e contida no volume do 

embasamento

edifícios até 7 pav = 2

altura máxima

sem limite, salvo 

restrições do 

Ministério da 

Aeronáutica e da 

Telepar

Incentivos

(exceto para o volume da circulação 

vertical, a qual poderia encostar em 

apenas uma das divisas desde que 

estivesse recuado no mínimo 8 metros

da fachada do edifício e tivesse a 

profundidade máxima de 8 metros)

1. Áreas comerciais e até 

50% da área do 

embasamento não seriam 

computadas no cálculo do 

coeficiente de 

aproveitamento

Legislação

Decreto nº 579, de 

11/12/1990

Dispõe sobre os 

Setores Especiais 

Estruturais

15/450

Decreto nº 220, de 

17/06/1987

100% 50%
obedecido o 

Plano Massa
0

Altera os parágrafos 

2º, 3º, 4º e 7º do 

artigo 1º do Decreto 

nº 464, de 21de 

dezembro de 1981 e 

dá outras 

providências

15/450
comércio 

e serviço

Decreto nº 190, de 

03/04/2000 (Lei 

9800/2000)

Dispõe sobre os 

critérios de uso e 

ocupação do Plano 

Massa nos Setores 

Especiais Estruturais,

e dá outras 

providências 

15/450
comércio 

e serviço

comércio 

e serviço
D

im
e

n
sõ

e
s 

 d
a

 t
e

st
a

d
a

 

(m
) 

/ 
á

re
a

 d
o

 lo
te

 (
m

2
)

Usos permitidos

E
m

b
a

sa
m

e
n

to
 

(t
é

rr
e

o
 e

 

so
b

re
lo

ja
)

4

50% 6

habitação 

coletiva, 

escritório, 

comércio 

ou serviço

100% 50%
obedecido o 

Plano Massa

sem limite, salvo 

restrições do 

Ministério da 

Aeronáutica e da 

Agência Nacional 

de 

Telecomunicações

(Anatel)

embasamento comercial = Plano 

Massa

demais pavimentos = H/6 

atendido o mínimo de 2,5

0

- acima do 6º pav - acrescido 1 m por 

pavimento excedente

50%

(habitação)

To
rr

e
  

  
  

  
(b

lo
c
o

 

su
p

e
ri
o

r)

E
m

b
a

sa
m

e
n

to
 

(t
é

rr
e

o
 e

 

so
b

re
lo

ja
)

To
rr

e
  

  
  

  
(b

lo
c
o

 

su
p

e
ri
o

r)

Taxa de ocupação

Súmula Descrição 

c) preocupação com  a alta densidade de ocupação resultante, 

ocasionando a deterioração da qualidade ambiental urbana 

(aeração, insolação e permeabilidade do solo)

- até 4 pavimentos - facultado

- 5º e 6º pav. - 2 soma 5

Situação : seguiu o Decreto anterior1

7,5 m (2,5 m 

iniciais 

destinados à 

ampliação do 

passeio e 5,0 m

para 

ajardinamento)

3

Situação : seguiu o Decreto anterior, com as alterações descritas abaixo2

67%            

(comércio e 

serviços)

e

Municipal



implantada” (IPPUC, 1988, p. 106). Complementa também que os parâmetros 

considerados pela legislação de uso do solo eram genéricos, sendo a paisagem urbana 

padronizada, pois cortavam a cidade em cinco direções, e ainda atravessavam 

referenciais naturais e socioeconômicos diferenciados.

Conforme Dudeque (2005), o efeito linear dos Eixos Estruturais negava o instinto do ser 

humano de se reunir em círculos e:

[...] era cada vez mais difícil reconhecer diferenças urbanas nas regiões 
atravessadas por eixos estruturais. (...) os habitantes de Curitiba usavam 
com facilidade o sistema de ônibus, mas não conseguiam compreender 
o princípio espacial que adensava a cidade em feixes paralelos às 
mesmas linhas de ônibus. (DUDEQUE, 2005, p. 185)

Essas críticas ao desenvolvimento do plano anterior levam a observar que a imposição 

nem sempre conduz aos resultados esperados. Ou seja, propor um plano rígido de 

desenvolvimento urbano requer considerar que sua implantação depende de fatores 

sociais, econômicos e culturais e que esses se modificam com o tempo. 

O PMDU continuou até o final do mandato do Prefeito Roberto Requião, em 1988; no 

entanto, a gestão seguinte, do Prefeito Jaime Lerner, não deu prosseguimento às 

propostas do Plano.

Ainda no início da década de 1980, verifica-se o começo do processo de interiorização dos 

espaços públicos em Curitiba, por meio dos enclaves urbanos fortificados. Entre essas 

tipologias, citam-se alguns hipermercados, condomínios fechados, shopping centers e 

complexos de hotéis.

Os shopping centers e os condomínios fechados constituem importantes elementos para a 

compreensão das transformações dos espaços públicos e do processo da formação do 

pensamento pós-moderno na cidade de Curitiba. O primeiro shopping center foi 

inaugurado em 1983, o Muller e, nesse mesmo ano, foi construído o Água Verde, localizado 

no Eixo Estrutural Sul. Esse último teve como inovação na época, em Curitiba, quatro torres 
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de habitação construídas acima da base comercial. Outros shoppings apareceram ao 

longo dessa e de outras décadas.

Com o surgimento dos shopping centers em Curitiba, ocorreram mudanças na ocupação  

do solo, nas formas de uso e apropriação do espaço urbano e também na cultura do 

consumo. Iniciou-se assim, “a mudança dos hábitos de compra das classes média e alta 

da população que passaram a utilizar aqueles espaços não só como áreas de comércio, 

mas também de lazer” (SCHUSSEL, 2006, p.2).

Desses shoppings, três localizam-se no Eixo Estrutural Sul: Curitiba (1996), Estação (1997) 

e Palladium (2008), fator que leva a refletir sobre o processo de migração dos espaços 

públicos, a partir da década de 1990, diante do Plano Diretor de 1966, que promulgava as 

galerias urbanas como espaços exteriorizados para os pedestres.

Tendo como marco regulatório a estabilidade monetária, em 1994, aliada às reformas 

institucionais do sistema financeiro, o setor imobiliário se fortaleceu. Esse processo 

esclarece o contexto nacional em que os shopping centers estavam inseridos em Curitiba. 

A força do capital inclinava-se para mercados com certa garantia de investimento, em que 

os riscos fossem menores e a lucratividade, mais rápida.

Na década de 1990, o cenário político-econômico nacional foi composto pelo impacto do 

Governo Collor, “o Plano Real e a eleição de Fernando Henrique Cardoso, a abertura 

comercial, o chamado neoliberalismo e a chamada globalização” (ROLIM, 1994, p. 41). 

Em São Paulo, por exemplo, o setor imobiliário apresentou momentos cíclicos de 

desenvolvimento e estagnação decorrentes do quadro político-econômico nacional. No 

Plano Collor, por exemplo, o momento é crítico e o mercado se retrai. No Plano Real, o 

momento é estável e o mercado se expande, “direcionando investimentos e alterando a 

produção do espaço urbano” (CARLOS, 2004, p. 75).

Nessa mesma década, teve início o processo de industrialização no setor automobilístico 

na Região Metropolitana de Curitiba  RMC, que também contribuiu para as transformações 

da urbe, pois, apesar de as indústrias serem instaladas nessa região, os investimentos em 
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Curitiba foram conferidos ao setor terciário. 

Nesse período, o país auferiu investimentos externos diretos, tanto na industrialização 

como nos setores de serviços e comércio. Em São José dos Pinhais, na RMC, as 

montadoras Renault e Audi Volkswagen foram implantadas, gerando serviços 

especializados na esfera urbana e na de atendimento ao setor produtivo. Conforme 

Bittencourt (2003, p.118), tais investimentos no setor terciário foram canalizados 

especialmente para Curitiba, “cuja função passa a ser de uma prestadora de serviços 

voltados ao setor produtivo, tende a atrair a renda gerada nos demais municípios da 

cidade-região”. 

Com o aumento de renda da população, as pessoas puderam adquirir bens duráveis e não 

duráveis, aquecendo o mercado imobiliário. Além disso, as transformações ocorridas na 

produção de edifícios como shopping centers, hipermercados, hotéis e condomínios 

fechados ocasionam transformações no comportamento e no modo de vida das pessoas. 

Mesmo tendo cunho tradicionalista, os curitibanos recebem esses espaços sem 

questionar suas conseqüências urbanas, e “fecham-se” cada vez mais, materializados no 

interior dos enclaves urbanos.

Com a chegada ao fim do século XX, as ações municipais foram baseadas em um 

discurso humanista, em que a criação de espaços destinados ao convívio e à interação 

social foi amplamente explorada pelo Estado, com a implantação, nos anos 1990, de 

edificações caracterizadas como centros de bairro, as chamadas Ruas da Cidadania, que 

distribuiriam por toda a cidade a oferta de serviços públicos, comércio e lazer. 

Em 1990, foi publicado o Decreto Municipal nº 579, referente ao uso e ocupação do solo 

do Plano Massa, sendo considerado que os parâmetros em vigor resultaram em 

densidade de ocupação excessivamente alta, ocasionando a deterioração da qualidade 

ambiental urbana dos Setores Especiais Estruturais, principalmente quanto à aeração e 

insolação das edificações. As alterações feitas nesse decreto em relação ao anterior, 

quanto ao uso e ocupação das vias centrais, compreendem:
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a) elaboração de anexo destinado especialmente para o Plano Massa como proposta 

específica de ocupação;

b) a área mínima exigida para o estacionamento de veículos relacionado a atividades do 

edifício ocupando três pavimentos acima do térreo, desde que contida no volume do 

embasamento, ocupando 50% deste e localizada nos fundos do lote;

c) a dispensa do Plano Massa, total ou parcialmente, nos casos de preservação do 

patrimônio histórico, cultural ou natural da cidade, características de acentuada 

declividade do terreno, comprometimento da face das quadras e implantação de 

projetos específicos que contemplassem equipamentos sociais e comunitários, sendo 

exigidos outros parâmetros de ocupação pelo IPPUC e órgãos municipais 

competentes;

d) o incentivo de potencial construtivo do terreno de área equivalente a uma vez e meia a 

área do terreno, no caso de torres  de uso exclusivamente comercial ou de serviço;

e)  os usos permitidos de habitação coletiva, atividades de comércio e de prestação de 

serviços, e equipamentos sociais e comunitários;

f) o coeficiente de aproveitamento máximo equivalente a quatro;

g) o afastamento das divisas de no mínimo de 2 m para edificações com mais de sete 

pavimentos, exceto para o volume da circulação vertical, que poderia encostar em 

apenas uma das divisas, desde que estivesse recuado no mínimo 8 m da fachada do 

edifício e tivesse a profundidade máxima de 8 m.

Observa-se que, se por um lado ocorreram reduções do coeficiente de aproveitamento de 

seis para quatro vezes a área do terreno e ainda no afastamento mínimo das divisas, por 

outro houve incentivo de potencial construtivo para a ocupação de torres comerciais ou de 

serviços. Esse incentivo pode contribuir para a mescla de funções urbanas nas vias 

estruturais. Destaca-se, também, a possibilidade de desconsiderar a proposta específica 

(4)

de ocupação caracterizada pelo Plano Massa e, como decorrência disso, vários edifícios 

assim o fizeram, entre eles o Shopping Curitiba e o Shopping Estação.

(4) Considera-se como torre, de acordo com o Decreto Municipal nº 579/90, 
a parte da edificação localizada sobre o embasamento comercial ou a partir 
do terceiro pavimento.

5

243



Em 2000, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 9.800/00, que dispõe sobre 

Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, o Decreto Municipal nº 190/00 considerou os 

critérios de uso e ocupação do solo exclusivamente para o Plano Massa. Ele ainda 

procurou descrever e reescrever os parâmetros que haviam sido alterados, suprimidos ou 

incluídos em legislações anteriores. (ver Quadro 5.1 e 5.2)

Atualmente, o Plano Massa está descrito em tal decreto e estabelece critérios para a 

construção de edifícios com testada para a via central dos Eixos Estruturais. 

Resumidamente, devem ser consideradas as seguintes orientações específicas de 

ocupação, entre elas:

a) alinhamento de fachadas;

b) continuidade da testada comercial;

c) embasamento para uso de comércio ou de prestação de serviços, constituído de dois 

pavimentos, térreo e sobreloja;

d) térreo recuado 4 m do alinhamento para constituição de uma galeria comercial coberta;

e) embasamento ocupando no mínimo 50% da área do terreno, podendo atingir até 100% 

e sendo distribuído em toda a testada do terreno;

f) áreas comerciais ocupando no mínimo 50% da área do terreno, entre outras..

Embora a concepção para o uso e ocupação do solo dos Eixos Estruturais, por meio da 

proposta específica do Plano Massa, tenha sido alterada na implementação, algumas das 

suas diretrizes iniciais permaneceram, como: o estímulo ao adensamento ao longo das 

vias estruturais;, a criação de paisagem urbana própria e o crescimento linear urbano.

Sobre a efetiva implantação dos Eixos, Gnoato (2002) assinala que a proposta de 

utilização do transporte coletivo pelos moradores dessas unidades habitacionais, 

destinadas à classe média, aconteceu apenas parcialmente. Explica também que o 

padrão de utilização dos edifícios acompanhou o dos bairros em que estavam inseridos:
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O Plano Massa das Estruturais funcionalmente obteve bons resultados em 
apenas alguns trechos, uma vez que os técnicos do IPPUC não conseguiram 
acompanhar sua execução detalhadamente, levando em consideração as 
circunstâncias locais de cada caso. Esteticamente, apenas em poucas quadras 
o resultado visual foi satisfatório. (...) Nos trechos de pouca valorização 
imobiliária o adensamento habitacional pouco ocorreu, como foi o caso da 
Estrutural Norte. (...) Na Estrutural Oeste, (...) a construção de edifícios 
aconteceu como complementação para outro bairro residencial de classe média 
alta. (GNOATO, 2002, p. 177)

A consolidação dos Eixos aconteceu de forma parcial em alguns trechos e teve como fator 

preponderante a implantação do sistema de transporte, abordada adiante. Entende-se por 

consolidação a viabilização das áreas urbanas estruturadas e ocupadas conforme as 

diretrizes dos Setores Estruturais.  

O início da implantação do Plano Massa aconteceu no Eixo Norte, na Avenida João 

Gualberto, no qual alguns trechos foram consolidados. Isso também ocorreu no Eixo Sul, 

onde se localiza a área de estudo. 

Segundo estudos do IPPUC (1980a), verificou-se que, no período de 1970 a 1974, os 

Setores Estruturais Norte e Sul cresceram 67%, ao passo que o conjunto da cidade teve, no 

mesmo período, um crescimento médio de 22%. Para o período de 1974 a 1978, essas 

taxas foram respectivamente, 42% e 31%, devido ao valor do custo da terra. Este reduziu a 

velocidade de ocupação nos Eixos e o avanço da construção de moradias populares nas 

áreas vazias da cidade, induzindo o crescimento na periferia.

Ocorreu então a expansão do sistema de transporte, com o objetivo de utilizar o transporte 

público como agente indutor do desenvolvimento da urbe, além de ser considerado o 

instrumento que permite acessibilidade ao espaço urbano. Das operações para a 

expansão decorrem a implantação dos eixos Leste e Oeste, a complementação dos eixos 

Norte e Sul, a integração da Região Metropolitana de Curitiba, a implantação das linhas 

circulares de ligação entre bairros, de terminais de bairro e de linhas de atendimento às 

vizinhanças e a operação mista de ônibus articulados e comuns nos eixos do sistema 
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expresso (IPPUC, 1980a). Quanto à consolidação dos Eixos Leste e Oeste, embora sejam 

posteriores ao Norte e ao Sul, vale notar que também apresentam trechos viabilizados. 

No trecho em estudo nesta tese, constituído por parte do Eixo Estrutural Sul  Avenida 

República Argentina e Avenida Sete de Setembro, o primeiro edifício implantado segundo 

as determinações da legislação data de 1981 e localiza-se na esquina da Avenida Sete de 

Setembro com a Rua Ângelo Sampaio  Edifício Cidade Nova. (Fig.5.07 e 5.08)

O Bairro Batel, um dos que limitam o Eixo Estrutural Sul, caracteriza-se como de classe 

média alta e, portanto, influenciou o investimento em edifícios para essa classe, 

transformando-se, assim, o que era previsto no Plano Diretor.  Destaca-se ainda o poder 

de influência de agentes privados na administração pública, a fim de assegurar os próprios 

interesses. “Mesmo numa cidade 'planejada', o capital imobiliário pôde interferir nas 

normas da legislação urbana, de modo que a idealização da ocupação do solo ao longo 

dos SE foi completamente alterada” (TREMARIN, 2001, p. 90).

Oba (2004) aponta que esse processo também contribuiu para uma tendência de 

homogeneização da paisagem e, em contrapartida, provocou a perda de identidades 

locais. Sobre a morfologia urbana, Oba (1999, p. 280) acredita que “as vias estruturais, elas 

próprias, se constituíram em grandes marcos referenciais urbanos. Elas surgem como que 

substituindo os rios da cidade que desapareceram nas canalizações subterrâneas”. 

Outras críticas ao Plano Massa se referem às questões de conforto ambiental, provocadas 

pela proximidade dos edifícios verticais. Campos (2005, p. 159), ao analisar a influência da 

orientação da testada dos lotes, afirma que “o acesso à insolação não foi priorizado pelos 

parâmetros construtivos, definidos pela legislação urbanística” e que, em alguns trechos 

dos eixos Norte e Sul, a insolação dos edifícios fica comprometida quando a testada se 

orienta para o Sul. 

Fig. 5.07 - Edifício Cidade Nova, vista externa do edifício, 1981 
Fonte: foto da autora (2008)
Fig. 5.08 - Edifício Cidade Nova, vista da galeria, 1981 
Fonte: foto da autora (2008)
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(5) Texto “Sobre a tipologia em arquitetura” publicado em Nesbitt (2006). 
Originalmente denominado “On the Tipology of Architecture” e publicado em 
Architectural Design n. 33, dez. 1963, p. 564-565. Tradução para o inglês de 
Joseph Rykwert.

5.3  CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DE 

TIPOLOGIAS DE 

PERMEABILIDADE ESPACIAL

5

A metodologia utilizada para a análise da interiorização dos espaços públicos no Eixo 

estudado, baseia-se nas mudanças de tipologias de permeabilidade espacial no decorrer 

do período de 1981 a 2008.

A análise tipológica da arquitetura permite entender como uma entidade histórica interage 

com a arquitetura na formação das cidades. Entende-se como tipologia arquitetônica o 

estudo de tipos, para avaliação das características das analogias ou similaridades entre 

elementos arquitetônicos formais e funcionais. Essa análise tipológica é um dos 

mecanismos que buscam sistematizar, por meio de comparações, os modos de 

articulação entre os espaços públicos, semipúblicos, semiprivados e privados.

A noção de tipo foi codificada por Quatremère de Quincy (1755-1849) e era 

simultaneamente capaz de evoluir ao longo do tempo e adaptar-se a condições variáveis. 

Não se tratava de um possível modelo a ser copiado, mas de um esquema regulador do 

qual poderiam surgir obras diferentes.

Argan  (2006) aponta que a criação de um tipo depende da existência de uma série de 

construções que tenham uma evidente analogia formal e funcional entre si. No processo de 

comparação de formas individuais para determiná-lo, eliminam-se as características 

particulares de cada edifício, permanecendo apenas aquelas que são comuns a todas as 

unidades da série. 

Panerai, Depaule e Demorgon (2005), ao proporem uma metodologia de estudo dos 

tecidos urbanos como fundamento da análise tipológica, assinalam que os critérios variam 

conforme a natureza dos objetos estudados. A seleção dos níveis de abrangência do 

estudo pode ser: de partes do edifício, do edifício propriamente dito, de parcelas 

(5)
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5
construídas, de agrupamentos de parcelas e de tecidos urbanos completos. Caro e Las 

Rivas (1985, p. 14) compartilham a idéia segundo a qual a cidade configurada pela 

arquitetura leva a considerar os objetos arquitetônicos e suas inter-relações, inclusive com 

o espaço urbano vazio. 

Afirmam ainda esses autores que os tipos construídos aparecem duplamente 

estabelecidos por uma cultura e uma localização. Essa determinação, porém, não significa 

em absoluto uma imposição, pois em um contexto e uma época concreta são possíveis 

várias soluções. 

Entretanto, é inevitável que as cidades, em qualquer tempo ao longo da história, passem 

por transformações e modificações na estrutura morfológica e tipologia. O 

desenvolvimento temporal e a sua coerência requerida ao contexto preexistente são 

capazes de se alterar ao se adaptarem às mudanças e tendências sociais, econômicas, 

culturais e também aos fenômenos naturais.

Acrescente-se ainda que, para considerar uma tipologia arquitetônica, uma série de 

edifícios apresenta características formais, funcionais e históricas. Sendo assim, para a 

identificação das tipologias, neste trabalho, são levadas em conta aquelas características.

O “tipo” incorpora uma dimensão cronológica pela qual aparece vinculado a algumas 

circunstâncias históricas específicas; por essa razão, os edifícios são analisados de 

acordo com suas mudanças ao longo do tempo e se dará enfoque à interface do espaço 

público e do edifício. 

Nessa linha de pensamento, a configuração da tipologia no presente estudo compreende 

a “permeabilidade espacial” como elemento principal e considera que as relações da 

tipologia do edifício com a morfologia da cidade (tecido urbano) encontram uma possível 

ligação pelo fato de a inserção dos edifícios atuar demais em várias questões urbanas. 

Neste âmbito, considera-se a “galeria” comercial ao longo do Eixo Estrutural como ponto 

de partida para a determinação de um “tipo”..
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A galeria constitui uma idéia de arquitetura baseada em um eixo espacial que engloba e 

define um espaço livre, de forma regular, que permite a passagem (fluxo) de pessoas de 

uma extremidade à outra, contínua ou descontinuamente tendo como extremo a rua 

(público).

A galeria estabelece um vínculo entre uma série de dependências comerciais, dotadas de 

uma unidade superior, de maneira que o conjunto tende à introversão e todas as suas 

partes estão integradas nesse núcleo, de forma vertical ou horizontal. Essas galerias 

concentravam-se no centro das cidades e formavam ruas e pátios internos particulares, 

que permitiam o acesso às lojas (VARGAS, 2001). 

Esse princípio arquitetônico que deriva nas tipologias de permeabilidade espacial consiste 

na "galeria", cujo princípio se originou nas lojas varejistas, antes agrupamentos de lojas, e 

cuja estrutura espacial foi modificada, organizando o comércio sob a forma de “corredores 

abertos”. Esse princípio arquitetônico que deriva nas tipologias de permeabilidade 

espacial consiste na "galeria", cujo princípio se originou nas lojas varejistas, antes 

agrupamentos de lojas, e cuja estrutura espacial foi modificada, organizando o comércio 

sob a forma de “corredores abertos”.

Como exemplo, vale mencionar as galerias de Paris de 1800. Ali, o pavimento térreo dos 

edifícios destinava-se a lojas, restaurantes, cafés e teatros, e os quatro ou cinco andares 

superiores eram reservados a residências ou escritórios (ZEIDLER, 1985).  Até os dias de 

hoje, elas podem ser observadas, como na Rue de Rivoli, com arcadas que definem a 

planta baixa, protegendo o comprador e unificando a fachada no nível da rua. Paris ainda 

conserva essas características, de maneira viva, e elas constituem destacado exemplo de 

uma construção urbana autenticamente multifuncional.

Ao estruturar a edificação como cidade, destaca-se o caráter do elemento principal, a 

calçada. Nos edifícios analisados, ela representa o elemento ordenador do projeto, com 

estruturação arquitetônica definida e perceptível, recordando soluções paradigmáticas e 

exemplares das galerias e arcadas do século passado. A visibilidade entre os edifícios 

reforça o caráter da calçada, como ligação contínua e como eixo estruturador. 249
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Portanto, para este estudo de caracterização e análise, considerou-se como elemento 

gráfico de representação a planta do pavimento térreo, pois é o nível em que o pedestre 

acessa o edifício e aquele no qual acontecem as relações de permeabilidade espacial 

entre os espaços públicos e os espaços internos dos edifícios. Segundo Aguiar (2002), 

esse tipo de representação gráfica da arquitetura  a planta , é um dos instrumentos naturais 

de distribuição de acessibilidade. 

As etapas da caracterização das tipologias consistiram em:

a) levantamento de obras construídas, no período de 1981 a 2008, contendo as seguintes 

informações: planta do térreo, funções do edifício, número de pavimentos, ano de 

construção, número de pavimentos e indicação da posição do lote na quadra;

b) identificação das tipologias de permeabilidade espacial encontradas de acordo com o 

ano de construção;

c) reconhecimento do período em que as tipologias identificadas apareceram, 

permaneceram ou desapareceram. 

Assim, a análise tipológica dos edifícios do Plano Massa busca compreender como a 

história do planejamento urbano interage com a arquitetura na formação das cidades.
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5.3.1 Levantamento de Obras Construídas

O levantamento de obras construídas consiste na sistematização de dados espaciais 

obtidos em visitas às edificações e consulta de dados cadastrais destas, no trecho do Eixo 

Estrutural Sul em Curitiba. Esse trecho estudado tem início no Shopping Água Verde, na 

Avenida República Argentina, até o Shopping Estação, na Avenida Sete de Setembro, e é 

dividido em dois setores: Setor 1 - corresponde à Avenida república Argentina, e o Setor 2 - 

corresponde à Avenida Sete de Setembro. (Fig. 5.09, 5.10 e 5.11)

Fig.5.09 - Imagem em 3D dos edifícios do Plano Massa no trecho estudado, 2008
Fonte: desenho com base cartográfica digital em 2D a partir de IPPUC (2007)
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Fig.5.10 (acima) - Setorização do trecho estudado, 2008
Fonte: Recorte de base cartográfica digital em 2D a partir de IBGE (2000/2007)
Fig.5.11(ao lado) - Demarcação do eixo estrutural de estudo e os bairros adjacentes, 2008
Fonte: modificado a partir de IBGE (2000/2007)
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O objetivo do levantamento é coletar dados para interpretar as mudanças na relação do 

edifício multifuncional com o tecido urbano e os procedimentos necessários a tanto. As 

etapas que o nortearam e os resultados produzidos foram:

a) etapa 1 - a partir de base cartográfica digital de Curitiba, em um Sistema de 

Informações Georreferenciadas (GIS), e de consulta a dados constantes no Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU), levantaram-se o ano de construção e o número de 

pavimentos. A produção resultou na Tabela 5.03 e no Mapa 5.01, que foram 

complementados posteriormente com dados da etapa seguinte;

b) etapa 2 - a partir dos dados levantados na etapa anteirior, identificaram-se os edifícios 

que atenderam ao Plano Massa, em virtude da presença de galerias externas e torre. 

Foram então identificados os lotes em base de dados cartográfica, e a produção daí 

resultante foi a complementação do mapa e da tabela que demonstram o ano de 

construção do edifício no lote (Tabela 5.04 e Mapa 5.02);

c) etapa 3 - in loco, foram levantados os seguintes dados sobre os edifícios: funções, 

número de pavimentos e tipos de acesso. A produção resultou em desenhos  planta 

geral com identificação dos lotes, quadras e planta esquemática do andar térreo dos 

edifícios -, fichas de levantamento contendo fotos, plantas individuais esquemáticas do 

térreo e elevação frontal; com complementação de tabela com as informações obtidas 

(Fig. 5.12, 5.13, 5.14, Tabela 5.04 e Mapa 5.02).

Na seqüência, além dos documentos produzidos por conta do levantamento realizado, 

anteriormente citados (tabela, mapas e figuras correspondentes às fichas de 

levantamento), apresentam-se as fichas individuais de levantamento dos edifícios do Plano 

Massa. (Fig. 5.15 a 5.56) 
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Tabela 5.03  Levantamento do ano de construção, identificação 
dos lotes (IPTU) e número de pavimentos das obras construídas 
no trecho estudado, desde 1900 a 2008

conforme 

IF

ano 

alteração 

conforme 

IF
21031004 1900 2
21049005 1900 1
22003040 1901 5
21048004 1901 1
21049004 1901 1
21031002 1904 1
21032009 1906 1
12100016 1906 2
22002031 1910 1
43094024 1917 2
21049003 1919 1
12100017 1929 1
21013014 1931 0
43025025 1931 2
21013017 1936 4
12100018 1937 4
23067012 1938 1
21013028 1939 1
21046038 1939 1
21047006 1939 2
21045025 1939 1
21041015 1939 1
21040028 1939 1
21011027 1940 2
21011028 1940 2
43025033 1940 2
43070011 1940 1
43089008 1942 1
43047006 1943 1

(continua)

até a 

década de 

1940  

Década
Indicação 

fiscal (IF)

Ano de construção

nº de 

pavimento

s conforme 

IF

ano 

alteração 

conforme 

IF
43047010 1943 1
43046025 1943 1
21013015 1944 2
12099016 1944 2
21011048 1945 1
21038001 1945 1
43045052 1945 2
43045027 1945 1
43046004 1945 1
12099008 1946 2
21049002 1946 1
21097001 1946 1
21047042 1946 2
43045012 1946 2
21032002 1948 1
43025035 1948 1
43066012 1948 1
43066014 1948 1
43095002 1948 1
43133004 1948 1
23060013 1949 2
21014015 1949 4
21012016 1949 2
21049007 1949 2
21038028 1949 1
23067014 1949 1
21042014 1949 2
21039008 1949 2
43046005 1949 1

(continuação)

Década
Indicação 

fiscal (IF)

Ano de construção
nº de 

pavimento

até a 

década de 

1940  

conforme 

IF

ano 

alteração 

conforme 

IF
21012012 1950 2
23060002 1950 1
43044039 1950 1
43044030 1950 1
43044031 1950 1
43045014 1950 1
43069012 1950 1
43046003 1950 1
43070023 1950 1
43088003 1950 1
21012013 1951 2
21031024 1951 1
23060010 1951 1
21042013 1951 2
21039010 1951 2
21014021 1953 3
43088004 1953 1
12099007 1954 0
23066044 1954 2
43095004 1954 1
12100015 1955 2
23061011 1955 1
43025026 1956 2
43133011 1956 1
21032007 1957 3
21038002 1957 1
43133006 1957 1
21049030 1958 1
23067024 1958 1
43009028 1958 1
43008038 1958 3
21039006 1958 1
43047009 1958 1
43046023 1958 1
22001021 1959 1973 1
21012014 1959 4
12099010 1959 2
43044032 1959 1

(continuação)

Ano de construção
nº de 

pavimento

1950 a 1959

Década
Indicação 

fiscal (IF)
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conforme 

IF

ano 

alteração 

conforme 

IF
23060009 1960 1
43045010 1960 1
43094019 1960 1
63005006 1960 1
43070012 1960 1
23061019 1961 1
43044065 1961 2
43118001 1961 1
21033004 1962 2
22001029 1962 1
43023001 1962 1
21033037 1963 2
23071032 1963 1
43009002 1963 1
43070007 1963 2
43024001 1964 2
43045044 1964 1
21011021 1965 1
21049001 1965 1
43023002 1965 4
43094017 1965 2
43133005 1965 1
21032001 1966 2
43024026 1966 1
43025034 1966 1
43044034 1966 3
23078009 1966 2
21039011 1966 2
43095001 1966 2
21031028 1967 3
43025032 1967 2
43088005 1967 1
43045011 1968 4
21031027 1969 1
21033005 1969 1
43024025 1969 1
43088006 1969 2

(continuação)

Década
Indicação 

fiscal (IF)

Ano de construção
nº de 

pavimento

1960 a 1969

conforme 

IF

ano 

alteração 

conforme 

IF
22002032 1970 1
43124003 1970 1
43008057 1971 1
43008032 1971 2
43044037 1971 2
43045042 1971 1
43089009 1971 3
22001032 1972 1
22014012 1974 2
43007024 1974 2
43070006 1974 1
12100025 1975 1
21032004 1975 1
21032006 1975 1
43024032 1975 5
12100012 1976 2
21063022 1976 21
43120007 1976 1
43025031 1978 1
21033006 1979 1
23067036 1979 5

(continuação)

Ano de construção
nº de 

pavimentoIndicação 

fiscal (IF)

1970 a 1979

Década
conforme 

IF

ano 

alteração 

conforme 

IF
21012028 1980 3
21030047 1980 20
21046033 1981 18
43045046 1981 16
21041018 1981 2
21039009 1981 2
43070026 1981 1
43088007 1982 2
63005022 1983 2006 16
43066013 1983 1
23070020 1984 14
21064012 1984 1
21014033 1985 26
22014042 1985 2008 15
21048027 1985 19
23066035 1985 26
22014044 1986 17
22001034 1986 16
21011054 1986 2007 19
21049040 1986 18
23077020 1986 26
21041034 1986 23
21040023 1986 20
22001033 1986 18
21063036 1987 7
21033034 1987 2007 16
43009027 1987 2
43088015 1987 12
21014034 1987 18
21046040 1988 23
21030040 1988 19
21063040 1988 28
43009031 1988 21
43070010 1988 2
43069023 1988 2
21063043 1989 1990 28
43024045 1989 20
43124027 1989 17

(continuação)

Década
Indicação 

fiscal (IF)

Ano de construção
nº de 

pavimento

1980 a 1989
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conforme 

IF

ano 

alteração 

conforme 

IF
21047036 1990 20
21046041 1990 25
43025065 1990 17
21042037 1990 20
21047037 1991 27
23060024 1991 23
23060005 1991 24
43023016 1991 20
43044029 1991 1
43044038 1991 3
23060022 1992 26
21013016 1992 17
23077021 1992 22
43095005 1992 1994 1
43095006 1992 1
21048002 1992 26
21030002 1993 16
21042038 1993 21
43094029 1994 15
21042020 1994 16
43120008 1994 1
12099009 1995 4
21030043 1995 32
43024046 1995 2
43025069 1995 17
43088010 1995 21
21029001 1996 8
23066042 1996 24
43023018 1996 1997 19
43066015 1996 18
21040015 1996 6
23060008 1997 18
22003041 1997 9
23071061 1997 16
23071063 1997 25
21045046 1997 30
43120005 1997 2
21031040 1998 3
21040014 1998 22
43133014 1998 19
43025072 1999 18
43094031 1999 1

63005005 1999 3
(continuação)

Ano de construção
nº de 

pavimentoIndicação 

fiscal (IF)

1990 a 1999

Década conforme 

IF

ano 

alteração 

conforme 

IF
23060007 2000 21
23061017 2001 19
21063004 2001 21
21038041 2001 1
21038008 2001 1
23070027 2001 1
23070026 2001 19
21064023 2001 25
21048003 2001 18
23066044 2002 2
21064024 2002 21
21045037 2002 1972 3
23071066 2002 3
23060014 2002 2
23060001 2002 24
21032005 2002 1
43089007 2002 1
23070028 2002 29
43132008 2002 4
43132031 2002 1
43070005 2003 2
21039007 2003 18
21042021 2003 15
23061028 2003 24
21032003 2003 16
21011020 2003 2
21011029 2003 1
21014018 2003 7
43024023 2003 1
43008033 2003 17
43095011 2003 1
22001036 2004 1
23061026 2004 22
21047004 2004 2
23067041 2005 24
21064027 2005 9
43045015 2005 1
23066027 2006 1
43070027 2008 5
43066013 2008
23060006 2008 20

(conclusão)

Década
Indicação 

fiscal (IF)

Ano de construção
nº de 

pavimento

2000 a 2008

Fonte: elaborada pela autora com base em COHAB (2007) e IPTU (2008)



A partir do número da indicação fiscal de cada lote, obtido por meio da base de dados 

cartográfica digital de Curitiba, e de dados constantes no IPTU, tornou-se possível 

referenciar as respectivas localizações de quadra e lote nos mapas.

Assim, foi elaborado um sistema de referência para cada lote, com as seguintes 

informações:

a) indicação fiscal;

b) localização na quadra, segundo numeração estabelecida no mapa;

c) código de identificação que serviu de base para o levantamento in loco e para a 

determinação da origem cadastral dos lotes nos desenhos subseqüentes, como 

plantas e elevações;

d) avenida e lado (direito ou esquerdo) em que o edifício está posicionado; 

e) número de pavimentos do edifício implantado, sendo conferida a base da indicação 

fiscal com o número levantado in loco;

f) funções do edifício, classificadas em comércio, serviço, habitação e escritórios (para 

torre), com a possibilidade de outras, como lazer e recreação, além de 

institucional;

g) tipo de acesso às funções internas ao edifício: independente ou integrado.

Considerou-se independente quando o acesso ao comércio ou serviços nos andares 

térreo e sobreloja não é o mesmo da torre, e integrado quando há um espaço intermediário 

no interior do edifício que permite o acesso tanto para o comércio ou serviços nos andares 

térreo e sobreloja quanto para a torre. 
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Tabela 5.04 – Levantamento do ano de construção, identificação dos lotes, número de pavimentos e funções das obras construídas no trecho estudado, 2008

5

258

Avenida
lado na 

rua

posição 

na 

quadra

conforme IF
ano 

alteração 
IF atual comércio serviço outro habitação escritórios

independ

ente
integrado

1980 3
1980 20 *1

Q19.2-L1 75 Sete direito esquina 1981 18 *2
Q4.1-L4 3 Rep esquerdo miolo 1981 1 12
Q1.2-L4 34 Rep direito esquina 1983 2006 16 lazer *3
Q6.2-L2 30 Rep direito miolo 1983 1 2
Q12.1-L3 11 Rep esquerdo miolo 1984 14
Q25.1-L2 52 Sete esquerdo miolo 1985 26
Q28.2-L3 61 Sete direito miolo 1985 2008 15
Q21.2-L1 72 Sete direito esquina 1985 19
Q13.2-L2 18 Rep direito miolo 1985 26
Q28.2-L1 63 Sete direito esquina 1986 17
Q29.1-L7 58 Sete esquerdo esquina 1986 16
Q28.1-L10 55 Sete esquerdo miolo 1986 2007 19
Q22.2-L7 70 Sete direito miolo 1986 18
Q15.1-L2 36 Rep esquerdo esquina 1986 26
Q20.1-L4 45 Sete esquerdo esquina 1986 23
Q21.1-L4 49 Sete esquerdo esquina 1986 20
Q29.1-L3 57 Sete direito miolo 1986 18
Q17.2-L2 81 Sete direito miolo 1987 7
Q27.2-L1 64 Sete direito miolo 1987 2007 16
Q3.1-L2 2 Rep esquerdo miolo 1987 12
Q25.1-L4 53 Sete esquerdo miolo 1987 18
Q19.2-L2 75a Sete direito miolo 1988 23
Q24.2-L1 68 Sete direito esquina 1988 19
Q17.2-L1 82 Sete direito esquina 1988 28
Q11.1-L1 9 Rep esquerdo esquina 1988 21
Q5.2-L2 31 Rep direito esquina 1988 2 17
Q17.2-L3 80 Sete direito miolo 1989 1990 28
Q10.2-L3 21 Rep direito miolo 1989 20
Q3.2-L2 32 Rep direito esquina 1989 17

(continua)

Década

Localização
Tipo de acesso à 

torre
torre

Funções do edifício

Obs

1980-1989

Ano de construção

nº de 

pavimento

sQuadra (Q) 

e lote (L)

Código de 

identificação 

nos desenhos

sem torre
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Avenida
lado na 

rua

posição 

na 

quadra

conforme IF
ano 

alteração 
IF atual comércio serviço outro habitação escritórios

independ

ente
integrado

Q20.2-L1 74 Sete direito esquina 1990 20
Q19.2-L3 75b Sete direito miolo 1990 25
Q9.2-L5 26 Rep direito miolo 1990 17
Q19.1-L3 43a Sete esquerdo miolo 1990 20
Q20.2-L2 73 Sete direito miolo 1991 27
Q16.2-L4 83a Sete direito miolo 1991 23
Q15.2-L4 85 Sete direito miolo 1991 24
Q10.1-L1 7 Rep esquerdo esquina 1991 20
Q15.2-L3 86 Sete direito miolo 1992 26
Q26.1-L4 54 Sete esquerdo miolo 1992 17
Q15.1-L1 35 Sete esquerdo esquina 1992 22
Q1.1-L2 1a Rep esquerdo miolo 1992 1994 1 3
Q21.2-L2 71 Sete direito miolo 1992 26
Q24.2-L2 67 Sete esquerdo miolo 1993 16
Q19.1-L4 44 Sete esquerdo miolo 1993 21
Q2.2-L1 33 Rep direito esquina 1994 15 *4
Q19.1-L2 43 Sete esquerdo miolo 1994 16
Q24.2-L3 66 Sete direito miolo 1995 32
Q9.2-L3 28 Rep direito miolo 1995 17
Q3.1-L1 1 Rep esquerdo esquina 1995 21
Q23.1-L1 51 Sete esquerdo quadra 1996 8 *5
Q13.2-L4 17 Rep direito miolo 1996 24
Q10.1-L2 8 Rep esquerdo miolo 1996 1997 19
Q6.2-L4 29 Rep direito esquina 1996 18
Q21.1-L1 47 Sete esquerdo esquina 1996 6 instituc

Q16.2-L1 83 Sete direito esquina 1997 18
Q30.2-L1 58a Sete direito quadra 1997 9 lazer *6
Q12.2-L3 23 Rep direito miolo 1997 16
Q12.2-L4 20 Rep direito miolo 1997 25
Q18.1-L2 40 Sete esquerdo miolo 1997 30
Q2.1-L2 1c Rep esquerdo miolo 1997 2
Q21.1-L2 48 Sete esquerdo miolo 1998 22
Q8.1-L5 5 Rep esquerdo miolo 1998 19
Q9.2-L4 27 Rep direito miolo 1999 18

(continua)

sem torre

sem torre

sem torre

Obstorre

Tipo de acesso à 

torre
Localização Ano de construção

nº de 

pavimento

s

Funções do edifício
Código de 

identificação 

nos desenhos

Década
Quadra (Q) 

e lote (L)

1990-1999
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Avenida
lado na 

rua

posição 

na 

quadra

conforme IF
ano 

alteração 
IF atual comércio serviço outro habitação escritórios

independ

ente
integrado

Q15.2-L6 84 Sete direito esquina 2000 21
Q14.1-L3 15 Rep esquerdo miolo 2001 19
Q17.2-L5 76 Sete direito esquina 2001 21
Q23.2-L5 69 Sete direito esquina 2001 1 21
Q12.1-L1 10 Rep esquerdo esquina 2001 19
Q17.1-L3 39 Sete esquerdo miolo 2001 25
Q21.2-L3 71a Sete direito miolo 2001 18
Q17.1-L1 37 Sete esquerdo esquina 2002 21
Q18.1-L5 41 Sete esquerdo esquina 2002 1972 3 *7
Q15.2-L1 87 Sete direito esquina 2002 24
Q12.1-L4 12 Rep esquerdo esquina 2002 29
Q9.1-L4 6 Rep esquerdo esquina 2002 1 4 *8
Q22.1-L5 50 Sete esquerdo miolo 2003 18
Q19.1-L1 42 Sete esquerdo esquina 2003 15
Q14.1-L2 14 Rep esquerdo miolo 2003 24
Q26.2-L3 65 Sete direito miolo 2003 16 8
Q28.1-L8 56 Sete esquerdo miolo 2003 2 17
Q25.1-L3 52a Sete esquerdo miolo 2003 7
Q11.2-L2 20a Rep direito miolo 2003 17
Q1.1-L4 1b Rep esquerdo miolo 2003 1 2
Q14.1-L5 16 Rep esquerdo esquina 2004 22
Q13.1-L3 13 Rep esquerdo miolo 2005 24
Q17.1-L2 38 Sete esquerdo miolo 2005 9
Q4.1-L5 4 Rep esquerdo miolo 2008 5
Q15.2-L5 84a Sete direito miolo 2008 20

(conclusão)

sem torre

Obstorre

Funções do edifício Tipo de acesso à 

torre

sem torre

sem torre

Década
Quadra (Q) 

e lote (L)

Código de 

identificação 

nos desenhos

Localização Ano de construção

nº de 

pavimento

s

2000-2008

5

260

Fonte: elaborada pela autora com base em IPPUC (2007) e levantamento in loco em 2008 
Notas: 
Rep = Avenida República Argentina; Sete = Avenida Sete de Setembro
*1 - O edifício possui torre, mas não faz parte do Plano Massa, pois houve aprovação da construçao antes do Decreto 575/75. 
*2 - Primeiro edifício que atendeu os parâmetros do Plano Massa no trecho estudado. 
*3 - Shopping Água Verde - colocação de grades na galeria externa em 2006.
*4 - Edifício Riviera - continuação do Shopping Água Verde.
*5 - Shopping Curitiba
*6 - Shopping Estação 
*7 - Mercadorama - supermercado
*8 - Angeloni – supermercado
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Mapa 5.01 - Cronologia ocupação lotes - p. 261
Mapa 5.02 - Edificios Plano Massa - p. 262
Mapa 5.03 - Planta geral dos edificios do plano massa - p. 263
Fig. 5.12 - Perfis com fotos - p. 264 a 268
Fig. 5.13 - Elevações - p. 269
Fig. 5.14 - Elevações - p. 270
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De acordo com os dados levantados, no trecho do eixo estudado, a população total de 

edifícios construídos desde a década de 1900 é de 275; a que atende parcialmente ao 

Plano Massa é de 87. Destes, 76 possuem torre Isso significa que nem todos os edifícios 

atenderam ao Plano Massa no que se refere à implantação da torre.

Esta etapa do levantamento permitiu algumas observações pertinentes ao objeto de 

estudo, como:

a) na população de 87 edifícios caracterizados como Plano Massa, 13 apresentaram 

discordâncias no número real de pavimentos levantado in loco, em relação àquele 

cadastrado com base no IPTU, 16 apresentaram alterações em algum dos elementos 

descritos nos dados do documento do IPTU desde o ano de sua construção e cinco 

apresentaram acesso integrado às funções internas;

b) somente a partir de 1981 foram levantados os dados referentes à etapa 2, ano em que 

foi implantado o primeiro edifício do Plano Massa no trecho estudado;

c) mesmo após a implantação do primeiro edifício do Plano Massa, outros dois foram 

construídos, em 1981 e 1983, e não atenderam ao Plano, pois sua aprovação pela 

Prefeitura ocorreu antes da legislação regente; 

d) em todo o trecho há predomínio de torres de habitação (74,4%) contra as de 

escritórios (20,7%), as que possuem as duas funções somam 6,9%;

e) há predomínio de torres de habitação no trecho da Avenida Água Verde, com 83,9% 

contra 16,1% de torre comercial;

f) há predomínio de torres de habitação no trecho da Avenida Sete de Setembro, com 

74,0% contra 26,0% de torre comercial;

g) o período em que houve maior concentração no número de torres de escritórios  

construídas foi entre 1997 e 2002;

h) entre as funções de comércio e serviços no embasamento dos edifícios, há 

predomínio do comércio com 68,2% no térreo e sobreloja, 12,5% de edifícios com 

serviços em ambos os pavimentos, e 19,3% de edifícios que misturam comércio e 

serviços; 271



i) a maior produção na implantação de edifícios ocorreu na década de 1990, com 34 

construções, seguida pela década de 1980, com 29 e, por fim, pela década de 2000, 

com 26. Não obstante, para essa última, o número ainda não é definitivo, pois o 

levantamento contemplou até o ano de 2008. Há probabilidade de que, na última 

década, o número ultrapasse o das décadas anteriores;

J) alguns edifícios atendem ao Plano Massa somente no quesito galeria, não 

aproveitando o potencial construtivo da torre.

A seguir, são apresentadas as fichas de levantamento, catalogadas de acordo com a 

localização do edifício na quadra e no lote.(Fig. 5.15 a 5.56)

A planta do térreo é esquemática, procurando representar as relações entre as funções e a 

permeabilidade espacial dos edifícios, e visa a refletir menos a precisão dimensional dos 

espaços internos. Os espaços públicos correspondentes ao passeio e às galerias, são 

destacados com hachura na cor cinza, pois fazem parte do objeto de migração 

mencionado no estudo. 

O desenho das elevações frontais visa a representar a proporção do edifício com relação à 

sua testada, de maneira a caracterizá-lo como predominantemente vertical ou não.  

Ao lado direito de cada página, há a representação de parte do Setor e a demarcação dos 

edifícios nela referenciados.
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Fichas de levantamento
pag. 273 a 314  
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De maneira geral, observou-se a dimensão reduzida dos lotes para fins de edificações de 

grande porte . Nesse caso, considera-se lote de pequena dimensão aquele que possui 

testada menor que 20 m, pois se fosse contada a largura dos espaços internos adjacentes 

à testada, seria: 4 m para entrada e saída única de veículos (estacionamento), 3 m para o 

hall de acesso à torre ou espaços internos, 12 m para, pelo menos, dois estabelecimentos 

comerciais ou serviços. 

No levantamento foram constatados 37 lotes com dimensão igual ou inferior a 20 m de 

testada, 33 com dimensão maior que 20 e igual ou inferior a 30 m, 17 com dimensão maior 

que 30 e inferior ou igual a 50 m, e quatro lotes com testada superior a 50 m.

Observou-se também que alguns edifícios não se configuram como plenamente 

característicos do Plano Massa, pois a torre não foi construída; assim, não houve 

aproveitamento do potencial construtivo do lote. Todavia, a verticalização no trecho é 

preponderante nos edifícios, exceto no caso de alguns que não atenderam àquela 

premissa. 

Em termos do Artigo 4º da Lei Municipal nº 9.803/2000, que dispõe sobre a Transferência 

de Potencial Construtivo, determina-se esse potencial em um lote em metros quadrados de 

área computável, o equivalente ao resultado obtido pela multiplicação do coeficiente de 

aproveitamento permitido na zona ou setor onde está localizado o imóvel cedente e a 

área total do terreno cedente.

Considera-se que há utilização do potencial construtivo de um terreno, dadas as 

condicionantes regidas pela legislação urbana de uso e ocupação do solo, quando se 

constrói o edifício com a máxima permissão de área. No trecho estudado, verificou-se a 

ocorrência da subutilização do potencial construtivo em vários edifícios, especialmente 

naqueles em que não foram construídas torres.

Além disso, há um incentivo construtivo para esses edifícios, conforme o Artigo 7º, § 2º, do 

Decreto Municipal nº 190/2000 que dispõe sobre os critérios de uso e ocupação do Plano 

Massa nos Setores Especiais Estruturais:

(6)

(7) 

(6) Definida nos termos do Art. 36 da Lei Municipal nº 9800/2000. Pequeno porte 
corresponde à área de construção até 100,00m² (cem metros quadrados); 
médio porte, à área de construção entre 100,00m² (cem metros quadrados) e 
400,00m² (quatrocentos metros quadrados); e grande porte, à área de 
construção superior a 400,00m² (quatrocentos metros quadrados). 
(7) Nos termos do Artigo 42 da Lei nº 9800/2000, que dispõe sobre o 
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo no Município de Curitiba e dá outras 
providências, corresponde ao fator estabelecido para cada uso nas diversas 
zonas, que, multiplicado pela área do terreno, define a área máxima computável 
admitida nesse mesmo terreno.
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Para edificações situadas na via central, cuja torre seja de uso exclusivamente 
comercial ou de serviços, o incentivo construtivo será o acréscimo ao 
potencial construtivo do terreno de uma área equivalente à uma vez e meia a 
área do terreno.

No levantamento in loco, observou-se que alguns edifícios não atenderam ao Plano Massa, 

como é o caso do Shopping Curitiba, Shopping Estação e Colégio Positivo. Por estarem 

assistidos pela legislação, é facultada a eles a decisão de atender total ou parcialmente ao 

Plano. Nos termos do Artigo 5º, § 2º, do Decreto Municipal nº 190/2000 que dispõe sobre 

os critérios de uso e ocupação do Plano Massa nos Setores Especiais Estruturais:

Tendo em vista a preservação do patrimônio histórico, cultural ou natural do 
Município, as características de acentuada declividade do terreno, o 
comprometimento da face das quadras, a implantação de projetos 
específicos que contemplem equipamentos sociais e comunitários, o 
Conselho Municipal de Urbanismo (CMU) poderá dispensar a implantação 
do Plano Massa, total ou parcialmente, e exigir outros parâmetros de 
ocupação, ouvido o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - 
IPPUC e demais órgãos competentes. (grifo da autora)

A denominação de equipamentos comunitários, segundo o Artigo 34 da Lei Municipal nº 

9800/2000, que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo no Município de 

Curitiba e dá outras providências, faz menção ao “espaço, estabelecimento ou instalação 

destinada à educação, lazer, cultura, saúde, assistência social e cultos religiosos”. 

A partir dos desenhos, foi possível observar também que a independência dos acessos 

em relação às funções dos edifícios constitui-se como uma das estratégias projetuais 

comuns. Ou seja, os usuários do ambiente construído, que são as pessoas que moram no 

local, as que nele trabalham e aquelas que por ali passam não se encontram, embora a 

multifuncionalidade seja um atrativo para promover tal encontro. Nesses casos, a 

composição plástica dos edifícios constitui um agrupamento, uma justaposição de formas 

que não se comunicam funcionalmente.  



5.3.2  Identificação das tipologias 

de permeabilidade espacial

A fim de dar prosseguimento ao estudo do processo de migração dos 

espaços públicos para o interior dos edifícios, realizou-se a identificação das 

tipologias de permeabilidade espacial em relação ao ano de construção do 

edifício. 

O método que levou à identificação consistiu no levantamento in loco do 

pavimento térreo dos 87 edifícios do Plano Massa, no trecho estudado (Mapa 

5.04).  Foram agregadas as combinações formadas por espaços públicos e 

semipúblicos com características de uso similares e, a partir das informações 

e dos desenhos produzidos, identificaram-se, no período de 1981 a 2008, 

cinco tipologias de permeabilidade espacial:

a) tipologia A - “galeria externa”;

b) tipologia B - “galeria mista com passagem”;

c) tipologia C - “galeria mista sem passagem”;

d) tipologia D - “galeria interna”;

e) tipologia E - “galeria externa fechada”. 

5
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MAPA 5.04 - Planta dos edifícios do Plano Massa 
com identificação da tipologia de permeabilidade espacial, 
no trecho do Eixo Estrutural Sul, em Curitiba
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TIPOLOGIA A - 

TIPOLOGIA A1 - 

“Galeria externa” meio de quadra

“Galeria externa” - esquina

3

1

3

1

2 2

4

4

Fig. 5.57. 5.58 e 5.59 - Planta, corte e foto de edifício que caracterizam a tipologia “A” 
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento in loco em 2008

Fig. 5.60, 5.61, 5.62 e 5.63 - Planta e fotos de edifício que caracterizam a tipologia “A1” 
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento in loco em 2008

A tipologia A - “galeria externa” - consiste nos 

espaços formados pela galeria comercial coberta 

no térreo dos edifícios do Plano Massa. Localiza-

se no meio da quadra (A) ou nas esquinas 

(A1).(Fig. 5.57 a 5.63) Nesse caso, a galeria 

externa é considerada de uso público. Essa 

tipologia foi encontrada nos edifícios de códigos 

de identificação 1, 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20a, 21, 23, 26, 28, 

29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37a, 39, 40, 42, 43, 43a, 

44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 52a, 53, 54, 55, 56, 58, 

61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 71a, 72, 73, 74, 

75, 75a, 75b, 76, 80, 81, 82, 83, 83a, 84, 84a, 85, 

86 e 87, correspondendo a 85,7% 

 

do total dos 

edifícios estudados do Plano Massa.
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TIPOLOGIA B - “Galeria mista com passagem”- meio de quadra 

TIPOLOGIA B1 - “Galeria mista com passagem” - esquina 

7

320

Fig. 5.64. 5.65 e 5.66 - Planta, corte e foto de edifício que caracterizam a tipologia “B” 
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento in loco em 2008

Fig. 5.67 e 5.68 - Planta e foto de edifício que caracterizam a tipologia “B1” 
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento in loco em 2008

A 

consiste na combinação entre espaços formados 

pela tipologia A com uma galeria comercial dentro do 

edifício do Plano Massa, pela qual é possível 

atravessá-lo (Fig. 5.64 a 5.68). Ou seja, o pedestre 

acessa o interior do edifício e a entrada e a saída são 

feitas por mais de um acesso. Nesse caso, a galeria 

externa é considerada de uso público e a galeria 

interna, de uso semipúblico. Essa tipologia foi 

encontrada nos edifícios de códigos de identificação 

6, 33, 34 e 66, correspondendo a 4,4% do total dos 

edifícios estudados do Plano Massa.

tipologia B - “galeria mista com passagem” 



TIPOLOGIA C - “Galeria mista sem passagem”

13

Fig. 5.69, 5.70 e 5.71 - Planta, corte e foto de edifício que caracterizam a tipologia “C” 
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento in loco em 2008

A tipologia C - “galeria mista sem passagem”, 

consiste na combinação entre espaços formados pela 

tipologia A com uma galeria comercial dentro do 

edifício do Plano Massa, mas pela qual não é possível 

atravessá-lo (Fig. 5.69 a 5.71). Ou seja, o pedestre 

acessa o interior do edifício e a entrada e a saída são 

feitas por um acesso único. Nesse caso, a galeria 

externa é considerada de uso público e a galeria 

interna, de uso semipúblico. Essa tipologia foi 

encontrada nos edifícios de códigos de identificação 

20, 27 e 57, correspondendo a 3,3% do total dos 

edifícios estudados do Plano Massa.  

TIPOLOGIA D - “Galeria interna”
Fig. 5.72, 5.73 e 5.74  Planta, corte e foto de edifício que caracterizam a tipologia “D” 
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento in loco em 2008

A tipologia D - “galeria interna”, consiste nos 

espaços sem galeria comercial do Plano Massa, mas 

com uma galeria ou um pátio dentro do edifício, que 

permitem atravessá-lo. (Fig. 5.72 a 5.74). Nesse caso, 

a galeria interna é considerada de uso semipúblico.  

Essa tipologia foi encontrada nos edifícios de códigos 

de identificação 51 e 58a, correspondendo a 2,2% do 

total dos edifícios estudados do Plano Massa.
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TIPOLOGIA E - “Galeria fechada externa”
 

16

16

16

Fig. 5.75, 5.76, 5.77 e 5.78 - Planta, corte e fotos de edifício que caracterizam a tipologia “E”
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento in loco em 2008

A tipologia E - “galeria externa fechada”, consiste nos espaços 

com galeria comercial do Plano Massa, mas foram fechadas, legal 

ou ilegalmente (Fig. 5.75 a 5.78). Nesse caso, a galeria externa é 

considerada de uso semipúblico. Essa tipologia foi encontrada nos 

edifícios de códigos de identificação 34, 55, 61 e 64, 

correspondendo a 4,4% do total dos edifícios estudados do Plano 

Massa.

Nota-se, portanto, o predomínio da tipologia “A”, com 85,7%, 

seguida pelas “B” e “E”, com 4,4%, pela “C”, com 3,3%, e pela “D”, 

com 2,2% (Gráfico 5.01).
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3, 3%
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2, 2% 4, 4%
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A B C D E

Gráfico 5.01-  Tipologia em função do número de edifícios (%)
Fonte: elaboração da autora (2008)



5

323

No processo de identificação das tipologias foram eliminadas as características 

particulares de cada edifício, permanecendo somente aquelas que possuem passagens 

cobertas e que se caracterizam como públicas ou semipúblicas. Como afirma Argan 

(2006), a forma básica deve ser entendida como um princípio que contem a possibilidade 

de infinitas modificações estruturais. Ou seja, para as tipologias estudadas, as 

modificações de cada uma delas podem ser formais - em “U”, em “L” ou em “C” -, ou 

conforme a sua ocupação na quadra  miolo, esquina ou no quarteirão como um todo.

Uma vez identificadas as tipologias, procedeu-se ao processo de análise da migração dos 

espaços públicos para o interior dos edifícios, de acordo com o ano em que foram 

construídos. 

As transformações e modificações decorrentes do processo de migração consideram o 

desenvolvimento temporal e a coerência com o contexto existente.  Desse modo, é 

necessário compreender o desenvolvimento urbanístico, analisando-se as relações entre a 

história, as interações da tipologia de permeabilidade espacial com a morfologia urbana e 

as forças sociais, culturais e econômicas que constituíram o movimento.

Entende-se que, se houve migração dos espaços, ocorreu uma transformação espacial, 

que, por conseguinte estabeleceu um processo histórico. Segundo essa visão, Garcia 

Lamas (2007, p. 111) esclarece que “a cidade, como qualquer organismo vivo, encontra-se 

em contínua modificação”.

Portanto, estudar as transformações dos espaços públicos adjacentes aos edifícios 

equivale a compreender que há uma dinâmica de usos com o advento das práticas 

capitalistas, em virtude da presença do comércio como função atrativa no interior dos 

edifícios.

A categoria de análise para diagnosticar o processo das transformações de migração foi a 

permeabilidade espacial entre o espaço público e o interior do edifício, de modo que os 

espaços públicos, caracterizados aqui pelas galerias do Plano Massa, mudam sua 

configuração de uso e forma, no decorrer do tempo, e são levados a mudar sua categoria 

de uso para espaços semipúblicos. 
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Tabela 5.05 - Caracterização da tipologia de permeabilidade espacial, levantamento da 
dimensão da testada e área dos espaços acessíveis por pedestres, nos 
edifícios estudados, no período de 1981 a 2008 

Testada

público semipúblico semiprivado* aprox. (m)

75 1981 A1 280.34 14.00
3 1981 A 41.17 11.00
34 1983 B1 669.43 1,921.07 50.00

2006 E 669.43 *1
30 1983 A 140.92 35.00
11 1984 A 126.27 30.00
52 1985 A 80.67 20.00
61 1985 A 61.13 15.00

2008 E 61.13 61.13 *2
72 1985 A1 229.61 22.00

18 1985 A 104.30 25.00
63 1986 A1 192.89 17.00
58 1986 A1 137.65 30.00
55 1986 A 101.22 25.00

2007 E 101.22 101.22 *3
70 1986 A 78.37 22.00
36 1986 A1 224.70 36.00
45 1986 A1 307.06 38.00
49 1986 A1 202.45 28.00
57 1986 C 163.79 265.82 42.00
81 1987 A 124.05 30.00

64 1987 A 91.15 14.00
2007 E 91.15 91.15 *3

2 1987 A 75.07 18.00
53 1987 A 84.30 21.00
75a 1988 A 76.98 19.00
68 1988 A1 238.90 23.00
82 1988 A1 283.20 50.00
9 1988 A1 280.55 40.00
31 1988 A1 283.30 32.00
80 1989 A 122.32 28.00
21 1989 A 145.34 25.00
32 1989 A1 205.83 26.00

(continua)

Área espaços acessíveis (m2)

1980-1989

TPE ObsDécada CID
Ano de 

construção

5.4   ANÁLISE DA MIGRAÇÃO 
DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Neste item, o objetivo é relacionar as tipologias que apareceram, 

permaneceram ou desapareceram no período e compreender o 

processo da migração dos espaços públicos para o interior dos 

edifícios. Para essa análise, é fundamental a relação com o período em 

que os edifícios foram implantados. (Tabelas 5.05 e quadros 5.03 e 5.04)

Depois de classificadas as tipologias de permeabilidade espacial, essas 

informações foram inseridas na tabela 5.05 de acordo com a quadra e o 

lote. Como essa referência contém o ano em que o edifício foi construído, 

foi possível identificar o ano em que cada tipologia se fez presente e, 

assim, obter subsídios para análise da migração dos espaços públicos 

no período estudado. 
2Na tabela 5.05 é apresentada também a área (em m ) dos espaços 

acessíveis pelos pedestres  espaços públicos e semipúblicos , e são 

identificados alguns edifícios que se destacam como marcantes para a 

discussão do processo de migração citado.

É preciso esclarecer que as informações de área permitem a análise das 

proporções de uso entre os espaços públicos e semipúblicos, mas não 

têm como objetivo estabelecer uma relação numérica precisa de 

dimensões espaciais.



Fonte: elaborada pela autora com base em IPPUC (2007) e levantamento in loco em 2008 
Notas: 
Rep = Avenida República Argentina; Sete = Avenida Sete de Setembro
*    - considerado para usos que mudam a categoria espacial de acordo com o período diurno e noturno
*1 - Shopping Água Verde - colocação de grades na galeria externa em 2006.
*2 - colocação de grades na galeria externa em 12/2008
*3 - colocação de grades na galeria externa em 2007 
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Testada

públicos semipúblicos semiprivado* aprox. (m)

84 2000 A1 135.31 24.00
15 2001 A 102.09 25.00
76 2001 A1 142.28 20.00
69 2001 A 231.80
10 2001 A1 137.78 35.00
39 2001 A 81.86 20.00
71a 2001 A 106.37 25.00
37 2002 A1 221.88 40.00
41 2002 - 206.32 60.00
87 2002 A1 142.86 18.00
12 2002 A1 221.67 25.00
6 2002 B1 302.75 1,553.18 75.00
50 2003 A 76.57 17.00
42 2003 A1 160.43 20.00
14 2003 A 109.42 27.00
65 2003 A 45.79 11.00
56 2003 A 89.95 20.00
52a 2003 A 26.95 7.00
20a 2003 A 75.96 16.00
1b 2003 A 62.88 14.00
16 2004 A1 168.40 21.00
13 2005 A 147.37 43.00
38 2005 A 61.38 15.00
4 2008 A 47.70 11.00

84a 2008 A 76.09 20.00

(conclusão)

TPE
Área espaços acessíveis (m2)Ano de 

construção

2000-2008

Década ObsCID

5

Testada

públicos semipúblicos semiprivado* aprox. (m)

74 1990 A1 197.04 25.00
75b 1990 A 107.48 24.00
26 1990 A 46.86 12.00

43a 1990 A 82.95 17.00
73 1991 A 86.19 20.00

83a 1991 A 76.60 18.00
85 1991 A 89.19 23.00
7 1991 A1 146.32 22.00

86 1992 A 117.99 30.00
54 1992 A 66.95 17.00
35 1992 A1 240.12 32.00
1a 1992 A 65.60 18.00
71 1992 A 69.18 17.00
67 1993 A 71.74 15.00
44 1993 A 112.08 22.00
33 1994 B1 255.43 248.77 20.00
43 1994 A 43.71 11.00
66 1995 B 230.30 431.75 55.00
28 1995 A 92.18 22.00
1 1995 A1 287.85 20.00

51 1996 D 1,428.00 3,918.35 103.00
17 1996 A 152.51 38.00
8 1996 A 72.56 25.00

29 1996 A1 206.75 21.00
47 1996 A1 269.15 37.00
83 1997 A1 118.23 13.00

58a 1997 D 991.26 16,184.00 164.00
23 1997 A 51.67 12.00
20 1997 C 166.61 265.82 28.00
40 1997 A 152.19 35.00
1c 1997 A 133.13 30.00
48 1998 A 139.86 20.00
5 1998 A 82.68 22.00

27 1999 C 128.89 30.00

(continua)

TPE Obs
Área espaços acessíveis (m2)

1990-1999

CID
Ano de 

construção
Década
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A tabela 5.06 apresenta uma compilação resumida das tipologias de permeabilidade 

espacial (linhas) e da cronologia em anos (colunas) em que apareceram, reapareceram ou 

desapareceram e traz como detalhe a quantidade de edifícios correspondente à 

intersecção das tipologias. A partir dessa tabela, foi possível verificar , foi possível verificar o 

período em que as tipologias apareceram, bem como sua continuidade ou 

descontinuidade. Para uma análise detalhada dessas tipologias de acordo com a 

cronologia, levou-se em conta cada edifício isoladamente e, para isso, foram elaborados 

os quadros 5.03 e 5.04.

O quadro 5.03 corresponde ao desmembramento na vertical do quadro 5.04. Nessa visão, 

privilegia-se cada edifício utilizando “ano” como unidade de referência. Podem-se analisar 

e comparar as características dos edifícios e o tecido em que estão inseridos sob a ótica da 

época em que foram construídos. É possível também referenciar, no rodapé de cada 

planta, a tipologia correspondente. A seguir, são tecidas algumas constatações a partir da 

cronologia de implantação dos edifícios.

Notas: * para o cálculo da quantidade total de edifícios, foi desconsiderada a tipologia "E", pois essa resulta da transformação de outra tipologia.
As marcações destacadas na "quantidade total de edifícios" correspondem a maior produção de edifícios do Plano Massa, no período e trecho estudados.

Tabela 5.06 - Tipologias identificadas de acordo com o ano de implantação dos edifícios estudados, no período de 1980 a 2008 
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80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 total*

A galeria externa 2 1 1 4 7 4 5 3 4 4 5 2 1 2 4 4 2 1 6 3 8 1 2 2 78

B galeria mista com passagem 1 1 1 1 4

C galeria mista sem passagem 1 1 1 3

D galeria interna fechada 1 1 2

E galeria externa fechada 1 2 1 4

quantidade total de edifícios* = 2 0 2 1 4 8 4 5 3 4 4 5 2 2 3 2 1 15 6 6 4 8 1 2 1 2 3

1980-1989 1990-1999 2000-2008
Tipologias
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Quadro 5.03 - total 10 paginas

Quadro 5.03  Planta do térreo dos edifícios estudados, apresentados cronologicamente de acordo com o ano de implantação no lote, no período de 1981 a 2008
Fonte: elaborada pela autora com base em IPPUC (2007) e levantamento in loco em 2008 

(continuação)

(conclusão)

(continua)
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Após a análise do quadro 5.03, foi possível estabelecer algumas constatações 

(Gráfico 5.02). Em 1981, foi implantado o primeiro edifício segundo as premissas 

do Plano Massa. Sua tipologia corresponde a “galeria externa”, ou “A”, no presente 

estudo. Denominado Edifício Cidade Nova, está localizado na esquina da Avenida 

Sete de Setembro com a Rua Ângelo Sampaio. Uma das questões a serem 

resolvidas na época do projeto era a proporção do terreno: frente limitada e 

profundidade quatro vezes maior que a testada. A solução arquitetônica consistiu 

na distribuição das aberturas ao longo da Rua Ângelo Sampaio, reduzindo a 

quantidade daquelas voltadas para a avenida. Nesse caso, como a posição do lote 

era “esquina”, foi possível adotar uma solução que não prejudicasse a insolação e a 

ventilação e ainda permitisse atender ao Plano Massa quanto às funções de 

comércio e serviço no térreo, sem perder área para acesso à torre ou ao 

estacionamento. Observa-se que o projeto arquitetônico atendeu a diretrizes do 

IPPUC sobre detalhamento específico de acordo com a posição do lote na quadra e 

do bloco superior. Note-se, inclusive, que a posição do pilar, em diagonal com o 

prédio, demonstra a presença de tal preocupação.

Em 1983, apareceu uma nova tipologia  “B” , galeria mista com passagem, que 

consiste na combinação entre a galeria externa e galerias comerciais no interior do 

edifício, havendo possibilidade de atravessá-lo e favorecendo, por conseguinte, a 

permeabilidade espacial. Uma rua, localizada entre o Shopping Água Verde e o 

Shopping Riviera, que se destinava ao tráfego de veículos foi aberta para acesso 

exclusivo de pedestres, contribuindo para a permeabilidade espacial urbana entre 

quadras. 

O Shopping Água Verde tem no embasamento um centro comercial, e quatro torres 

habitacionais  tratava-se de um conceito novo na época e na cidade. Ele também foi 

um marco na migração dos espaços públicos, pois até então essa categoria 

inexistia nos eixos estruturais.

Gráfico 5.02 - Evolução das tipologias de acordo com o seu ano de implantação 
Fonte: elaboração da autora (2008)
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No ano de 1986, surgiu a tipologia “C” - galeria mista sem passagem. Com comércio e 

serviços no térreo e uma galeria comercial interna, o Shopping Sete convida o usuário a 

entrar no edifício, atraído pelas funções, mas não lhe permite atravessá-lo, desfavorecendo 

a permeabilidade espacial urbana. Em contrapartida, o acesso às torres habitacionais se 

dá pela galeria interna, contribuindo para a integração espacial e para o encontro entre as 

pessoas. Deve-se atentar para o fato de o edifício se localizar em frente de uma instituição 

de ensino  atual Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), o que colabora com 

a dinâmica de usos dos espaços.

Seis anos mais tarde, a tipologia “C” reapareceu, mas sem expressividade no que se refere 

à área da galeria interna.

Em 1994, a tipologia “B” ressurgiu no edifício em frente do Shopping Água Verde, 

denominado Shopping Riviera, com características arquitetônicas similares de 

composição formal, na função no conceito e nos materiais externos. Projetado pelos 

mesmos arquitetos - Léo e Emília Grossmann, o projeto  complementou a permeabilidade 

espacial sugerida pelo Shopping Água Verde.

No ano de 1995, a mesma tipologia  “B” foi aplicada no Edifício Monte Fiori, na Avenida 

Sete de Setembro. A estratégia projetual utilizada foi uma galeria interna que atravessasse 

o edifício em forma de “U”, a fim de resolver a condicionante de sua localização em miolo 

de quadra.

O quadro 5.04, a seguir, evidencia uma análise horizontal do quadro 5.03, cuja visão 

estabelece um plano no qual se podem observar todas as edificações com a mesma 

tipologia de permeabilidade espacial, e, portanto, é possível compreender as semelhanças 

e diferenças que os edifícios da mesma tipologia apresentaram ao longo do período em 

análise.
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Quadro 5.04 - total 5 paginas

Quadro 5.04  Planta do térreo dos edifícios estudados agrupados de acordo com a tipologia de permeabilidade espacial, no período de 1981 a 2008
Fonte: elaborada pela autora com base em IPPUC (2007) e levantamento in loco em 2008 

(continuação)

(conclusão)

(continua)
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Constata-se a partir do quadro 5.04 que, com relação à quantidade de tipologias 

existentes, que houve tendência à migração dos espaços públicos por meio de galerias 

mistas sem passagens e com a implantação de espaços fechados, como nos shopping 

centers. Houve também uma tentativa de propor galerias com passagens de maneira a 

favorecer a circulação de pessoas entre as ruas, mas não teve continuidade. 

Há predomínio do uso habitacional sobre o uso de comércio e de serviços nas torres dos 

edifícios estudados. Isso implica que, de um lado, há uso dos espaços públicos em vários 

horários do dia e noite, embora a maioria dos usuários dos edifícios utilize o transporte 

individual. De outro lado, a multiplicidade de funções distribuídas em determinado trecho 

urbano contribui para sua vitalidade.

E ainda com relação à localização, tanto no Setor 1, correspondente à Avenida República 

Argentina, quanto no Setor 2, correspondente à Avenida sete de Setembro, há predomínio 

da tipologia “A“, seguida pela “B”. Isso quer dizer que, na extensão do trecho estudado, há 

uniformidade de predomínio da tipologia “A”, considerada como base geradora das 

galerias do Plano Massa. No entanto, nota-se que na Avenida Sete de Setembro a 

diversidade de tipologias é maior que na Avenida República Argentina. Na primeira 

avenida, as tipologias estão distribuídas da seguinte forma: 87,3% para tipologia “A”, 5,5% 

para a tipologia “E”, 3,6% para a tipologia “D” e 1,8% para tipologias “B” e “C”. Na segunda, 

as tipologias estão assim distribuídas: 83,8% para a tipologia “A”, 8,1% para a tipologia “B”, 

em 5,4% para a tipologia “C” e 2,7% para a tipologia “E”. (Tabela 5.07)

Tabela 5.07  Número de tipologias conforme localização no trecho estudado - entre 1981 e 2008

Fonte: elaborada pela autora com base em IPPUC (2007) e levantamento in loco em 343

Avenida Tipologia 

“A” 

Tipologia 

“B” 

Tipologia 

“C” 

Tipologia 

“D” 

Tipologia 

“E” 

Sete de Setembro 48 1 1 2 3 

República Argentina 31 3 2 0 1 

 

 



De acordo com a identificação das tipologias levantadas, considera-se que há um 

decréscimo de espaços públicos da tipologia “A” à “E” e, inversamente, um acréscimo de 

espaços semipúblicos da tipologia “D” para a “A”. Nesse caso, a tipologia “E” fica entre 

ambos, pois no período diurno caracteriza-se como “A” e, no noturno, como “D”. 

A partir das tabelas e quadros foi possível também estabelecer algumas relações com o 

contexto socioeconômico do ano de maior produção imobiliária no trecho, assim como 

afirmar a hipótese principal de que a migração deformada dos espaços públicos 

considerou a ação do planejamento urbano acionado pelo poder público, influenciado pela 

força do mercado imobiliário e pelo contexto socioeconômico e cultural. É importante notar 

que essas questões são centrais, mas não únicas, pois as condicionantes são múltiplas e 

variadas; além disso, cada edifício tem a sua história.Como “produção imobiliária” 

entende-se o volume de produção e as unidades de edifícios concluídas; os números 

apresentados são baseados em estudos realizados, a partir das informações fornecidas 

pela Prefeitura de Curitiba, sobre os Certificados de Vistorias e Conclusão de Obras 

(CVCO) e "Habite-se".

Embora seja importante analisar o contexto socioeconômico no período que o estudo se 

propôs a investigar, é preciso considerar que, por motivos estatísticos, não é possível 

estabelecer uma relação unilateral do contexto socioeconômico da cidade a partir da 

produção imobiliária do trecho estudado. Ou seja, o número de edifícios construídos no 

trecho mostra-se insuficiente para refletir o contexto socioeconômico de uma determinada 

época, apesar de o contexto descrito influenciar a migração dos espaços públicos.

Para demonstrar tal afirmação, é estabelecida uma breve discussão comparativa do 

contexto socioeconômico da cidade com a produção imobiliária no trecho estudado, no 

mesmo período.  Tal brevidade explica-se pela expressiva quantidade e diversidade de 

realidades quanto aos fatores econômicos que influenciam a produção imobiliária. Entre 

eles, citam-se sistemas de financiamentos e crédito privado e público, utilização de FGTS, 

taxas de juros, inflação, Custo Unitário Básico da Construção Civil (CUB), planos de 
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governo, leis urbanísticas, trabalhistas, tributárias e ambientais, poder de compra do 

investidor ou usuário, taxa ambiental, índices econômicos de crescimento do país, política 

monetária.

A ordem de colocação dos edifícios de acordo com a produção imobiliária no trecho 

estudado, em ordem crescente, consistiu em: (tabela 5.08)a) 1986 e 2003 - oito edifícios em 

cada ano (18,4 % do total);

b) 1997 e 2001 - seis edifícios em cada ano (13,8 % do total);

c) 1988, 1992, 1996 e 2002 - cinco edifícios em cada ano (23,0 % do total);

d) 1985, 1987, 1990 e 1991 - quatro edifícios em cada ano (18,4 % do total).

A partir dessa ordenação, foi possível classificar os edifícios segundo sua localização, 

conforme consta na Tabela 5.08.

Fonte: elaborada pela autora com base em IPPUC (2007) e levantamento in loco

Tabela 5.08 - Ranking da produção imobiliária de edifícios conforme localização no trecho do Eixo Estrutural Sul 
em Curitiba, de 1981 a 2008 
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Total de 

edifícios

concluídos Avenida Sete 

de Setembro

Avenida 

República 

Argentina

1º 1986 8 7 1

1º 2003 8 5 3

2º 1997 6 3 3

2º 2001 6 4 2

3º 1988 5 3 2

3º 1992 5 4 1

3º 1996 5 2 3

4º 1985 4 3 1

4º 1987 4 3 1

4º 1990 4 3 1

4º 1991 4 3 1

Ordem de colocação 

4º 2002 4 2 2

de acordo com a 

produção imobiliária 

no trecho estudado

Ano Número de edifícios estudados 
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Os anos em que houve menor produção imobiliária no trecho estudado foram 1982, 1984, 

1999, 2000, 2004, 2006 e 2007, conforme tabela 5.09.

A tabela 5.09 demonstra que, nos anos em que houve maior número de edifícios 

construídos, a localização predominante se encontrou na Avenida Sete de Setembro, com 

exceção do ano de 1996. Em contrapartida, a tabela 5.09 demonstra que, nos anos nos 

quais ocorreu menor produção imobiliária, isso também se verificou na Avenida Sete de 

Setembro. Ou seja, essa Avenida é mais suscetível às mudanças do mercado imobiliário 

que a Avenida República Argentina.

A seguir, apresenta-se a produção imobiliária em Curitiba, residencial e não residencial, 

lançamentos imobiliários, área e unidades liberadas e unidades concluídas, a partir de 

informações fornecidas pelo Instituto Bridi, para a Comissão de Economia e Estatística do 

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná (SINDUSCON-PR). Os números se 

referem aos Certificados de Vistoria e Conclusão de Obras da Prefeitura Municipal de 

Curitiba. (Tabela 5.10)

Fonte: elaborada pela autora com base em IPPUC (2007) e levantamento in loco

Tabela 5.09 - Anos referentes à menor produção imobiliária de edifícios do Plano Massa conforme localização 
no trecho do Eixo Estrutural Sul em Curitiba, de 1981 a 2008
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Ano Total de 
edifícios 

concluídos 

Localização 

1982 0 - 

1984 1 Avenida República Argentina 

1999 1 Avenida República Argentina 

2000 1 Avenida Sete de Setembro 

2004 1 Avenida República Argentina 

2006 0 - 

2007 0 - 
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Esses números procuram embasar a análise da produção de edifícios sob a ótica da 

proporcionalidade, a fim de verificar se a constatação no trecho estudado corresponde ao 

aumento ou à diminuição na produção imobiliária da cidade. Observa-se que alguns dados 

são inexistentes ou indisponíveis, e, portanto, não será possível analisá-los.

Fonte: elaborada pela autora com base em dados fornecidos pelo Instituto Bridi e Sinduscon-PR, em 2009
Notas: (*) Lançamentos em unidades totais
            (...) Dado inexistente ou indisponível

Tabela 5.10  Produção imobiliária em Curitiba (em m2 construídos), no período de 1985 a 2008

347

Produção 

imobiliária 
(residencial e não 

Lançamentos 

residencial)

imobiliários

2

(unidades em m
residenciais em 

empreendimentos 

verticais)

1981 ... ... ... ... ...

1982 ... ... ... ... ...

1983 ... ... ... ... ...

1984 ... ... ... ... ...

1985 1.551.032 ... ... ... ...

1986 1.759.261 ... ... ... ...

1987 1.571.552 ... ... ... ...

1988 770.082 ... 1.307.826 12.017 6.649

1989 649.192 ... 1.476.420 11.337 5.494

1990 629.345 ... 1.017.087 6.015 4.559

1991 615.232 ... 1.070.155 9.931 5.033

1992 421.096 ... 970.338 7.513 3.255

1995 653.358 5.032 (*) 1.616.334 11.040 5.129

1996 895.770 2.712 (*) 1.679.424 12.999 6.777

1997 1.178.856 2.464 (*) 1.489.297 12.666 9.103

1998 1.607.398 1.594 (*) 1.576.786 11.041 13.196

1999 1.503.108 3.447 (*) 2.174.356 11.948 10.689

2000 1.638.692 991 1.625.783 10.564 13.163

2001 1.254.757 1.711 1.605.602 9.246 8.803

2002 1.034.237 1.650 2.028.913 11.325 6.471

2003 620.980 1.860 1.278.111 7.646 3.984

2004 884.563 1.006 1.640.535 8.772 6.606

2005 948.836 1.708 1.839.179 13.182 7.992

2006 1.438.896 1.892 1.671.251 11.661 11.859

2007 1.050.657 3.927 2.286.501 14.248 8.540

2008 2.876.192 6.361 3.499.763 23.003 10.165

Ano Área 

liberada

Unidades 

liberadas

Unidades 

concluídas
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Segue uma tabela comparativa entre a produção imobiliária no trecho estudado e a que 

ocorreu em Curitiba, levando em consideração os anos de maior e menor produção. 

(Tabela 5.11)

Fonte: elaborada pela autora com base em dados fornecidos pelo Instituto Bridi e Sinduscon-PR, em 2009
Nota: (...) Dado inexistente ou indisponível

Tabela 5.11 - Tabela comparativa da produção imobiliária no trecho estudado e em Curitiba, no período de 1982 
a 2007 

Em 1986, constata-se que o resultado da produção imobiliária no trecho estudado foi 

acentuado em relação aos demais anos no mesmo trecho, o que está de acordo com as 

afirmações de Paiva  2001 apud PAIVA; QUINTO 2007 e Rolim (1994). O primeiro declara 

que, com o fim do Banco Nacional de Habitação  BNH, em 1986, a trajetória de formação 

de sistemas de poupança e hipotecas bancárias sofreu um retrocesso, passando a 

financiar também os setores de média e baixa renda. Dessa maneira, as construtoras que 

se capitalizaram no período entre 1970 e 1980 utilizaram como estratégia de sobrevivência 

(8)

(8) Ver PAIVA, Claudio Cesar de. Planejamento e gestão urbana: uma 
análise crítica da experiência brasileira. 2001. Dissertação (Mestrado)  
Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2001. 
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queda aumento queda aumento

1982 X ... ...

1984 X ... ...

1986 X X

1997 X X

1999 X X

2001 X X

2003 X X

2004 X

2006 X

Ano Produção Imobiliária no 

2007 X X

trecho estudado

Produção Imobiliária em 

Curitiba
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a atuação em nichos de mercado que atendiam à demanda do público de alta renda. 

“Ocorre que os agentes privados, [...] por questões de rentabilidade e, segundo eles, de 

segurança, ao invés de aplicarem os referidos quarenta e cinco por cento para o fim a que 

se destinam, preferem depositá-los no Banco Central” (SINDUSCON, 1988, p. 2).

Essa afirmação transparece na produção imobiliária do trecho estudado, pois dos oito 

edifícios construídos, sete foram implantados na Avenida Sete de Setembro, no bairro 

Batel, considerado em primeiro lugar no ranking do “Rendimento Nominal Médio e 

Mediano Mensal das Pessoas com Rendimento”, segundo os bairros de Curitiba, com 

base em IBGE  2000 apud IPPUC, 2000. 

No âmbito paranaense, Rolim (1994), afirma que, em meados da década de 1980, o Paraná 

teve um crescimento econômico maior que o do país, embora este se encontrasse em 

recessão. O período de expansão econômica no Paraná decorreu da recuperação da 

agropecuária e dos setores industriais, aumentando assim o comércio vinculado a esses 

setores e influenciando a produção do mercado imobiliário. Como exemplo de tal 

afirmação, aponta-se que o resultado da produção da soja, em 1992, influenciou o 

mercado imobiliário: “a boa safra de soja [...] começa a refletir no mercado imobiliário, tanto 

na região produtora, como também aqui, em Curitiba e no litoral do estado. Os produtores 

primeiro quitam suas dívidas, adquirem terras e implementos agrícolas, financiam o plantio 

para o próximo ano e investem em imóveis” (SINDUSCON-PR, 1992, p. 4). Esse fator 

demonstra que o excedente de capital dos produtores agrícolas é também aplicado no 

mercado imobiliário.

Uma das ações que apontaram a força do setor imobiliário no planejamento urbano 

aconteceu no final de 1988, em uma reunião da Comissão da Indústria Imobiliária (CII), do 

Sinduscon-PR para analisar osdecretos municipais nº 547/88, 549/88, 550/88 e 551/88. 

Após a análise, houve desacordo com  o de nº 547/88, referente ao uso e ocupação do solo 

nos Setores Estruturais. A redução de seis para três no coeficiente de aproveitamento 

( ) 9

(9) Ver INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). 
Censo Demográfico Rio de Janeiro, 2000.
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representaria uma perda real em termos de potencial construtivo e, conseqüentemente, 

uma redução do valor dos terrenos. A CII propôs, ao Prefeito Roberto Requião, que a 

mudança ocorresse gradualmente ao longo dos anos. Além disso, recomendou-se aos 

empresários associados “um acompanhamento minucioso do comportamento do setor 

nos próximos meses, especialmente quanto ao número de projetos aprovados e novos 

lançamentos na área das estruturais”, a fim de que essas informações pudessem contribuir 

para a análise de viabilidade econômica de novos empreendimentos imobiliários 

(SINDUSCON-PR, 1988, p. 12).

A preocupação da CII era o possível desequilíbrio na oferta de imóveis nos anos seguintes, 

devido a uma possível precipitação de lançamentos imobiliários, pois o prazo previsto pelo 

Decreto Municipal nº 547/88 era de seis meses para a aprovação dos projetos e  obtenção 

do alvará de construção. Outra apreensão residia na elevação no preço da fração ideal do 

solo, já que seus proprietários manteriam os preços da época. 

Essas inquietações demonstram uma preocupação de ordem mercadológica, pois o 

capital investido e aquele a investir poderiam sofrer uma redução de valor. 

Na década de 1990, os anos de maior produção imobiliária no trecho estudado, foram 

1997, 1996 e 1992, respectivamente. A produção imobiliária nesse trecho corresponde 

proporcionalmente à produção em Curitiba, revelando-se em queda. Segundo dados do 

Sinduscon-PR(10) (1992, p. 195), “Entre 1988 e 1991, caiu 25,55% a área total construída em 

Curitiba [...]. A queda foi atribuída inicialmente à queda das aplicações em caderneta de 

poupança. Em 1992 já estavam recuperadas.”

Como fatores locais de influência, destacam-se as mudanças no Decreto Municipal nº 

579/90, o início do processo de industrialização no setor automobilístico em Curitiba, e a 

política neoliberal do Plano Real. 

Carlos (2004) aponta essa política como momento de estabilidade monetária, em que há 

expansão no mercado, favorecendo a aquisição de bens duráveis e não duráveis, 

(10) Boletim Técnico. fev, 13, n.195, 1992
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alterando as transformações do processo produtivo na cidade e fortalecendo o mercado 

imobiliário. Acrescente-se a isso ainda que a implantação da fábrica da Renault em São 

José dos Pinhais, próximo a Curitiba, assinalou um conjunto de investimentos que se 

refletiriam no mercado imobiliário da cidade (SINDUSCON-PR, 1996).

Segundo Carlos (2004, p. 76), “As transformações econômicas são acompanhadas por 

estratégias imobiliárias bem precisas, capazes de direcionar os investimentos no espaço 

num momento em que, [...] o imóvel deixa de ser hedge para virar investimento”. Dessa 

maneira, as torres de escritórios, no momento citado, tendiam à locação e não à venda, o 

que proporcionaria alto retorno para os investidores que, em vez de imobilizar o capital, 

alugariam o imóvel. A autora complementa que se formulam novas estratégicas para a 

reprodução do capital, apoiada no desenvolvimento do capital financeiro que se volta para 

a produção do espaço, com a construção de edifícios de escritórios. No trecho estudado, 

esse fator é claramente visível de acordo com a tabela 5.04, pois houve, em 1997, 

concentração na construção de torres com essa função.

O processo das transformações econômicas que levou à locação dos imóveis permitiu que 

“pequenos investidores” ocupassem o mercado de capital, o que, segundo Carlos (2004) 

foi possível com a criação do Fundo Imobiliário de Investimento (FII), em 1993, direcionado 

para a realização de projetos imobiliários mediante a compra de cotas. Assim, amplia-se a 

incorporação de imóveis como alternativa de investimento para os pequenos investidores a 

fim de viabilizar a construção de hotéis, shoppings, centros de convenção e edifícios de 

escritórios. É o que ocorre com a construção do Shopping Curitiba, formado pela 

sociedade entre a Construtora Irmãos Mauad e as fundações Previ (Banco do Brasil), 

Banestado e Copel .(11)

Nos termos do Decreto Municipal nº 579/90, que dispõe sobre uso e ocupação do solo no 

Plano Massa, houve incentivo sob a forma de potencial construtivo para a ocupação de 

torres de comércio ou de serviços, o que contribuiu para a variedade dessas funções nas 

vias estruturais. Além disso, a partir desse decreto, foi desconsiderada a necessidade de 

atender à proposta arquitetônica com detalhes de ocupação, que havia sido elaborada 

(11) Citado em Folha de São Paulo, em setembro de 1996. “Prédio de quartel 
vira shopping”, de Mônica Santanna da Agência Folha, em Curitiba.  
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pelo IPPUC em 1976. Esse fator legal permitiu que os shoppings Curitiba e Estação, de 

1996 e 1997, respectivamente, pudessem se desviar da tipologia de permeabilidade 

espacial que estava sendo produzida até então no trecho estudado  tipologia “A”. 

Observa-se que a construção do Shopping Curitiba não considerou o Plano Massa e a 

verticalização. O primeiro desvio se justificou nos termos do Decreto Municipal nº 579/90, e 

viabilizou a dispensa da implantação do plano, pois o imóvel fora considerado patrimônio 

histórico.  

A construção de duas torres, inicialmente proposta, não se concretizou devido a problemas 

resultantes do contexto econômico nacional. Como o edifício abrigava o 5º Batalhão 

Logístico, uma das condições do Exército Militar para a construção e intervenção no 

edifício histórico era que a construtora que executaria essa obra construísse outro quartel, 

em outro lugar da cidade. E a construção das torres do shopping só seria autorizada após a 

conclusão da obra do quartel, fato que não ocorreu, pois em 1990, com o Plano Collor, os 

bens da construtora foram bloqueados e, com a falta de recursos financeiros, as torres não 

se tornaram realidade . 

Os anos de 1996 e 1997, com a construção dos shoppings Curitiba e Estação, marcaram o 

processo de migração dos espaços e conduziram o pedestre não só a entrar no edifício, 

como também a permanecer no seu interior. Essas implantações contribuíram para as 

mudanças de centralidade do entorno imediato, local e urbano, bem como para a 

concentração e o fluxo de pessoas e capitais. Entende-se como centralidade o “local de 

encontro de fluxos de toda ordem  pessoas, mercadorias, veículos, informações  reunindo 

uma variada quantidade de atividades terciárias (comércio, serviços, cultura, lazer, 

educação, saúde, administração ssim, 

transformações socioculturais inspiraram mudanças no comportamento, no uso do 

espaço público e nos hábitos de compras das pessoas, elevando o consumismo e 

contribuindo, desse modo, para a formação do pensamento na Curitiba Pós-Moderna, item 

abordado nas Considerações Finais desta tese. 

(12)

pública, turismo, etc.)” (VARGAS, 2001, p. 329). A

(12)  Informações obtidas de entrevista concedida à autora, em 19 de março de 
2009, às 12h, pelo Sr. Luiz Masaru Hayakawa, presidente do IPPUC entre 1999 e 
2004 e supervisor do projeto “Parâmetros de ocupação para o Shopping 
Curitiba”. 
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O efeito da centralidade pode explicar a produção imobiliária nos anos subseqüentes à 

implantação dos shoppings Curitiba e Estação ao longo da Avenida Sete de Setembro, 

onde, dos trinta edifícios construídos após o ano de 1997 e até 2003, 18 localizam-se na 

mesma via. Isso também explica o fator gerador da multifuncionalidade, apontada por 

Jacobs (2003, p. 178) como “diversidade derivada” e “se aplica aos empreendimentos que 

surgem em conseqüência da presença de usos principais, a fim de servir às pessoas 

atraídas pelos usos principais”. 

O ano de 1999 foi marcado pela recuperação no número de novos empreendimentos 

verticais, com aumento de 116% em relação a 1998. Segundo dados do Sinduscon-PR 

(2000), desde 1994, com o início do Plano Real, houve um quadro de otimismo, e baixou o 

número de lançamentos nesse segmento a cada ano, até 1999. 

A mesma pesquisa mostra que, em 2000, a construção vertical representou 25% do total, 

com 67% em unidades horizontais e 8% em unidades não especificadas na pesquisa.  É de 

19% a redução no número de unidades (residenciais e comerciais) concluídas em 

comparação a 1999.

Portanto, no início da década de 2000, o mercado imobiliário de Curitiba foi marcado pela 
2intensa produção imobiliária, com 1.638.692 m . Conforme a Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) (2001, p.19) naquele ano:
O Banco Central teve que enfrentar pressões inflacionárias advindas da 
elevação do custo do petróleo e dos preços administrativos. No início de 2001, 
houve turbulência nos mercados financeiros, com destaque para a 
instabilidade da economia da Argentina. A depreciação do real começou a se 
intensificar e o forte crescimento da economia brasileira não emitiu sinais de 
desaceleração. [...] o Banco Central decidiu elevar a taxas de juros básica em 
0,5 percentual, pela primeira vez desde a adoção do novo regime de política 
monetária.

No entanto, após o atentado terrorista em solo norte-americano, especificamente às Torres 

Gêmeas em Nova York, em 2001, houve um processo de desaceleração econômica, com 

redução de financiamento e alta taxa dos juros, fatores que repercutiram na produção 

imobiliária dessa cidade. Rodrigues (2003) acrescenta a esse contexto econômico, fatores 
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como a indecisão do mercado mundial diante das incertezas da guerra ao terror, as 

reações do mundo muçulmano, como os ataques terroristas aos EUA, e a posição da 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), quanto a possíveis cortes na 

quota de fornecimento de quartel, que gerou insegurança no mercado do petróleo.

No entanto, no trecho estudado, observa-se que no ano 2000 a produção é baixa, seguindo 

a queda de produção imobiliária da cidade. Contudo, o período de 2001 a 2003 é aquele 

em que ocorre o maior número de edifícios implantados no trecho estudado, contrariando 

o crescimento na produção da cidade. Esse fato pode ser explicado devido a mudanças na 

legislação municipal.

A Lei Municipal nº 9800/2000 mudou o afastamento das divisas dos edifícios para o índice 

h/6, o qual corresponde à distância mínima perpendicular entre o edifício e as divisas 

laterais e de fundos do terreno, determinada pela relação entre a altura da edificação e um 

índice estabelecido. A altura máxima do edifício, porém, deveria obedecer somente às 

restrições do Ministério da Aeronáutica e da Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL).

Nessa lei, ficou estabelecido para o Setor Estrutural um período máximo de dois anos, 

“contado a partir da data da vigência desta lei, para a obtenção de alvará de licença de 

construção, mediante a apresentação de projetos elaborados com base nos parâmetros 

de uso e ocupação do solo da legislação anterior” (Lei Municipal nº 9800/2000, Art. 49, § 

2º). Isso fez com que os empreendedores proprietários de terrenos e construções nesse 

trecho agilizassem a produção imobiliária para não se enquadrar nessa norma legal, 

evitando, com isso, reduzir o potencial construtivo do edifício e conseqüentemente diminuir 

os lucros.

Portanto, a produção imobiliária no trecho estudado teve aumento com relação aos anos 

anteriores. Esse fato também pode ser observado na elevação do número de lançamentos 

verticais residenciais, de 991 em 2000 para 1.711 em 2001 e 1.650 em 2002.

Observa-se, na tabela 5.06, que alguns períodos apresentaram baixa produção imobiliária 

(13) Lei Municipal nº 9800/2000, conforme Artigo 42.
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406  551       321  433 84  92  544 62 

  

2004 
141  225       197  221  96 75   125 116 
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128  415       751  456  76     12 12 

2006 
253  286       195  476  154 44  64 194  

 

2007 
454  697    1.020  893 48 78 545 69 123  

  

2008 
342  700       556  1447 565 515 2640 56  24 114 

 

 

 

5
no trecho, em comparação aos demais anos. Como hipótese - com a ressalva de que não 

corresponde à tese principal , mencionam-se de um lado o acréscimo do valor do terreno e 

a mudança de foco do mercado imobiliário. A valorização imobiliária no Eixo Estrutural Sul 

aumentou o percentual em 693,5 de 1965 a 1980, segundo estudos comprovados de 

Zamberlam (2006, p.157), devido à expectativa de investimento por parte do poder público, 

o que favoreceu significativamente os proprietários de terra.  

De outro lado, entre os anos 2003 e 2008, ocorreu mudança de foco do mercado imobiliário 

em Curitiba. Observa-se na tabela 5.12, que, em 2004, a produção das unidades verticais 

do trecho estudado representou concorrência com o Setor III e IV e, a partir de 2005, os 

setores que apresentaram maior produção foram o Setor III em 2005, o Setor IV em 2006, os 

Setores III e IV em 2007, e os setores IV e VII em 2008.  Conforme dados obtidos do Instituto 

Bridi (2009), os bairros da cidade em que houve maior produção de unidades verticais 

foram Campo Comprido  Ecoville, Mossunguê, Alto da XV, Rebouças, Sítio Cercado, Santa 

Cândida, Santa Felicidade, CIC e Portão e, para unidades de até três pavimentos, foram os 

bairros Campo de Santana, Cachoeira e Umbará, Sítio Cercado, Boqueirão, Cajuru e Santa 

Felicidade. (Mapa 5.05)

Tabela 5.12 - Número de unidades verticais lançadas no mercado imobiliário de Curitiba, conforme  setores - 
entre 2003 e 2008

Fonte: elaborada pela autora com base em Instituto Bridi (2009)

Mapa 5.05 -  Agrupamento de setores e bairros correspondentes da pesquisa, 
em Curitiba
Fonte: Instituto Bridi, Sinduscon-PR e Ademi-PR (2009)

355



356

A partir das tipologias identificadas, analisam-se as características de permeabilidade

espacial, que é considerada como a soma entre permeabilidade física, visual e

sociopsicológica. Os elementos de análise consistem nas funções e acessos nos espaços

públicos, semipúblicos, semiprivados e privados e nas gradações de acessibilidade.

No aspecto referente a funções e acessos analisa-se a questão da multifuncionalidade

sob a ótica da permeabilidade espacial dos edifícios e vice-versa, de modo que a presença

de diversos usos em um único edifício atrai maior número de pessoas. De modo análogo,

aponta Jacobs (2003), que o aumento na diversidade de usos está intimamente

relacionado com a maneira pela qual funcionam, de forma a atrair para si misturas de

usuários. Além disso, a autora afirma que, para gerar diversidade de usos, uma das

condições é que haja densidade suficientemente alta de pessoas, sejam quais forem seus

propósitos e outra é a que haja quadras curtas, propícias à presença de diferentes

pessoas, com propósitos e horários distintos (JACOBS, 2003, p. 165). As calçadas, espaço

público destinado ao uso peatonal, precisam de variedade de funções a fim de forçarem as

pessoas a utilizá-las.

Portanto, misturas de usos e pessoas funcionam reciprocamente, de modo que, se o

edifício se fecha para o seu interior, a mistura de pessoas também ocorre dentro dele, não

promovendo a vitalidade urbana para o ambiente urbano. Ou seja, nesse caso, a

multifuncionalidade não promove permeabilidade espacial com o ambiente urbano, caso o

edifício se feche para a cidade.

Sobre a categoria de espaços públicos, semipúblicos, semiprivados e privados, constata-

se que, de maneira geral, os públicos estão presentes nas galerias do Plano Massa; os

5
5.4.1 Características de

permeabilidade espacial das tipologias
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TIPOLOGIA A galeria externa

Caracteriza-se pela própria galeria que faz parte de parâmetros urbanísticos determinados

pelo Decreto Municipal nº 190/00. A tipologia "A" foi implantada quase continuamente no

período de 1981 a 2008, com poucas interrupções, e corresponde a 85,7% do total dos

edifícios do Plano Massa no setor estudado. No tocante à proporção de espaços públicos

dessa tipologia com relação às demais, constata-se tratar-se daquela com maior área de

espaços destinados a uso público - 72,3% e, desse modo, com o acesso livre (Gráfico

5.03). Com relação à interface dos espaços públicos e do edifício, nota-se que há um limite,

estabelecido pelas paredes e vedações, entre a galeria e o comércio ou serviços. Esse

limite oferece ao pedestre a possibilidade de entrar nos espaços semipúblicos das

unidades comerciais.

Com relação ao acesso, observa-se nesta tipologia que ele acontece na zona confinante

da galeria do Plano Massa e do comércio localizado no térreo (Fig. 5.79, 5.80 e 5.81).

Notam-se três gradações de acessibilidade, o que indica a existência de uma distinção na

seqüência do percurso das pessoas e, em alguns trechos, nos acessos aos espaços

semiprivados, ocorre a mudança sem transição do nível 1 para o 3, desobedecendo à

seqüência de gradações (Fig. 5.82 a 5.87).

Quando o terreno está localizado no miolo de quadra e é estreito (menor que 15 m), há

pouca alternativa de acesso ao comércio, pois a largura do lote se divide em acessos para

estacionamento, torre e sobreloja. O acesso encontrado para essa tipologia é do tipo

independente, ou seja, mesmo sendo parte do edifício, não tem ligação ou relação direta

com outras partes do edifício, como se este fosse uma adição de funções separadas uma

da outra.

Todavia, a permeabilidade espacial, embora aconteça na maioria dos casos sem barreiras

visuais e / ou físicas, há casos em que descontinuidade física e visual das galerias do Plano

Massa com outros edifícios de épocas anteriores, impossibilita o percurso contínuo dos

pedestres. Cita-se também a presença de desníveis em algumas galerias, que também

reduzem a permeabilidade espacial. (Fig. 5.88, 5.89 e 5.90) 357

Gráfico 5.03 - Tipologias e áreas de espaço público correspondente (%)
Fonte: elaborado pela autora (2008)
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Funções e acessos

Acessos

Comércio

Uso destinado à torre de
Habitação e serviços

Tipologia A1

Semiprivado
(acesso e àreas comuns à torre)

Semipúblico (comércio/serviços)

Público
(passeio, rua e galerias cobertas)

Privado (torre)

Espaços públicos, semipúblicos, semiprivados e privados

Tipologia A

Continuidade de acesso interno

Continuidade de acesso externo

Fig. 5.79, 5.80 e 5.81 - Plantas e corte com as funções e acessos de edifícios que se caracterizam como tipologias A e A1
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento em 2008in loco

Fig. 5.82, 5.83 e 5.84 - Plantas e corte com demarcação de espaços públicos, semipúblicos, semiprivados e privados de edifícios que se
caracterizam como tipologias A e A1
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento in loco em 2008 358
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Gradação de acessibilidade Nível 1

Gradação de acessibilidade Nível 2

Gradação de acessibilidade Nível 3

Cheio

Vazio (coberto e descoberto)

Visuabilidade (exterior para interior)

Gradações de Acessibilidade

Tipologia A1

Permeabilidade visual (térreo)

Tipologia A

5
6

6

5

Fig. 5.85, 5.86 e 5.87 - Plantas e foto com demarcação de gradações de acessibilidade de edifícios que se caracterizam como tipologias A e A1
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento in loco em 2008

Fig. 5.88, 5.89 e 5.90 - Plantas e foto com demarcação da permeabilidade visual de edifícios que se caracterizam como tipologias A e A1
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento in loco em 2008 359
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TIPOLOGIA B -

Galeria mista com passagem

Sua implantação teve início em 1983, ficou oculta até 1993, e ressurgiu pontualmente

em 1994, 1995 e 2003. Corresponde a 4,4% do total dos edifícios do Plano Massa no

setor estudado e, embora tenha sido uma tentativa de propor galerias com passagens

de maneira a favorecer a circulação de pessoas entre as ruas, sua implantação não

teve continuidade temporal. Por esse motivo, não representa uma tendência na

implantação de edifícios com maior permeabilidade espacial. Percebe-se também

que o espaço público migra para as galerias internas, sendo responsável por 9,6% do

total da área de espaços públicos do trecho em estudo, com exceção das ruas e

praças. É possível perceber também que, nessa tipologia, a proporção de espaço

semipúblico, com 16,8%, ocupa uma parte considerável do pavimento térreo em

relação ao semiprivado. Ou seja, essa porcentagem migrou do espaço público para o

interior do edifício (Fig. 5.94, 5.95, 5.96 e 5.97 e Gráfico 5.04).

Nesta tipologia, também há o limite entre paredes e vedações com o espaço público

existente na tipologia A , porém, está mesclado com espaços de transição que

induzem o pedestre a entrar no edifício e a percorrê-lo, como uma continuidade do

espaço público. Nas gradações de acessibilidade, observa-se que acontecem

mudanças de níveis com e sem transição, favorecendo, de um lado, a multiplicidade

de combinações e, de outro, contrariando as idéias de Jacobs (2003) sobre a

necessidade de fronteiras e limites como valores da vida pública urbana (Fig. 5.98,

5.99 e 5.100).

Trata-se de uma tipologia em que a permeabilidade espacial atravessa o edifício e, por

sua baixa Municipal

asibilitando os acessos pelas vias externas ao setor, provocou o

desinteresse dos investidores, empreendedores e compradores. Esse caso de

tipologia demonstra uma intenção de interiorizar o espaço público; no entanto, como

adesão, constata-se que as condições impostas pelo Decreto nº

855/75, impos

360
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Fonte: elaborado pela autora (2008)
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há passagem de um lado a outro, a sua caracterização de interiorização pode ser

considerada implícita.

Na tipologia B , também há o limite existente na tipologia A , porém, está mesclado com

espaços de transição que induzem o pedestre a entrar no edifício e a percorrê-lo, como

uma continuidade do espaço público. É possível perceber também que, nessa tipologia, a

proporção de espaço semipúblico ocupa uma parte considerável do pavimento térreo em

relação ao semiprivado.

Sobre a acessibilidade, observa-se que esta tipologia permite maior número de escolha,

seja para entrar na galeria interna, ou para acessar as unidades comerciais nas galerias

interna e externa. Entrar e sair por acessos diferenciados contribui para a permeabilidade

física. Nesse caso, a pluralidade de funções e um maior número de unidades comerciais e

serviços atraem maior número de pessoas e, conseqüentemente, aumentam o fluxo e a

circulação (Fig. 5.91, 5.92 e 5.93).

Acrescenta-se também que a permeabilidade visual é facilitada pela física, por permitir

percursos diversos e, assim, proporcionar visuais para as galerias interna e externa (Fig.

5.101, 5.102 e 5.103).
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Semiprivado
(acesso e àreas comuns à torre)

Semipúblico (comércio/serviços)

Público
(passeio, rua e galerias cobertas)

Privado (torre)

Funções e Acessos Tipologia B1

Espaços públicos, semipúblicos, semiprivados e privados

Tipologia B

Acessos

Comércio

Uso destinado à torre de
Habitação e serviços

Continuidade de acesso interno

Continuidade de acesso externo

10

10

Fig. 5.91, 5.92 e 5.93 - Plantas e corte com as funções e acessos de edifícios que se caracterizam como tipologias B e B1
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento em 2008in loco

Fig. 5.94, 5.95, 5.96 e 5.97 - Plantas, corte e foto com demarcação de espaços públicos, semipúblicos, semiprivados e privados
de edifícios que se caracterizam como tipologias B e B1
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento em 2008in loco
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Cheio

Vazio (coberto e descoberto)

Visuabilidade (exterior para interior)

Gradações de Acessibilidade

Permeabilidade visual (térreo)

Tipologia B1Tipologia B

Gradação de acessibilidade Nível 1

Gradação de acessibilidade Nível 2

Gradação de acessibilidade Nível 3

Gradação de acessibilidade Nível 4

11

11
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12

Fig. 5.98, 5.99 e 5.100 - Plantas e foto com demarcação de gradações de acessibilidade de edifícios que se caracterizam como tipologias B e B1
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento in loco em 2008

Fig. 5.101, 5.102 e 5.103- Plantas e foto com demarcação da permeabilidade visual de edifícios que se caracterizam como tipologias B e B1
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento in loco em 2008
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TIPOLOGIA C -

galeria mista sem passagem

Esta tipologia teve seu aparecimento em 1986, seu ápice em 1997 e persistiu até 2003, tendo

permanecido na década de 2000. Nesse caso, o pedestre entra no espaço interno do edifício

sem o intuito de atravessá-lo, de modo a nele permanecer ou então a retornar ao ponto de

entrada. Esse é o caso em que se demonstra explícito o processo de interiorização do espaço

público, pois não permite que o pedestre o utilize como passagem de um ponto a outro na

cidade, mas como fim ou destino. Assim, a multifuncionalidade dos edifícios atrai as pessoas

que estão focadas no próprio objetivo, de modo que não permite a conectividade entre espaços

públicos (Fig. 5.104, 5.105 e 5.106).

Essa tipologia corresponde a 3,3% do total dos edifícios do Plano Massa no setor estudado e,

portanto, observa-se que houve tendência de interiorização dos espaços públicos por meio de

galerias mistas sem passagens e com a implantação de ambientes fechados, como os

, representando 2,2% da área de espaço público (Fig. 5.10 , 5.10 e 5.10 ) .shopping centers 7 8 9

Nesta tipologia, os acessos admitem a possibilidade de

escolhas, seja para as unidades comerciais nas galerias

externas seja para as internas, embora não permita a

passagem entre as extremidades da galeria interna.

Apesar de a permeabilidade visual ser facilitada pela

física, por permitir percursos diversos e, assim,

proporcionar visuais para as galerias interna e externa, a

mudança de gradações de acessibilidade se verifica de

maneira sutil, do nível 1 para o 2 (Fig. 5.108, 5.109 e

5.110).

Acessos

Comércio

Uso destinado à torre de
Habitação e serviços

Continuidade de acesso interno

Continuidade de acesso externo

13

Funções e acessos

Fig. 5.104, 5.105 e 5.106 - Planta, corte e foto com as funções e acessos de
edifício que se caracteriza como tipologia C
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento em 2008in loco
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Semiprivado
(acesso e àreas comuns à torre)

Semipúblico (comércio/serviços)

Público
(passeio, rua e galerias cobertas)

Privado (torre)

Cheio

Vazio (coberto e descoberto)

Visuabilidade (exterior para interior)

Gradação de acessibilidade Nível 1

Gradação de acessibilidade Nível 2

Gradação de acessibilidade Nível 3

Gradação de acessibilidade Nível 4

14

15

14

Gradações de Acessibilidade Permeabilidade visual (térreo)

Espaços públicos, semipúblicos, semiprivados e privados

Fig. 5.107, 5.108 e 5.109 - Planta, corte e foto com demarcação de espaços públicos, semipúblicos, semiprivados e privados de edifício que
se caracteriza como tipologia C
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento em 2008in loco

Fig. 5.110 - Planta com demarcação de gradações de acessibilidade de
edifício que se caracteriza como tipologia C
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento em 2008in loco

Fig. 5.111 e 5.112 - Planta e foto com demarcação da permeabilidade visual
de edifício que se caracteriza como tipologia C
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento em 2008in loco
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TIPOLOGIA “D”-  galeria interna  

 Esta tipologia apareceu em 1996, com a implantação do Shopping Curitiba e persistiu até 

1997, com o Shopping Estação. Mesmo tendo outra implementação no ano seguinte, é 

considerada, neste estudo, como o ápice da interiorização dos espaços públicos. 

No entanto, percebe-se que, apesar de a quantidade dessa tipologia corresponder a 2,2% 

do total dos edifícios do Plano Massa, representa grande impacto urbano, no tocante à 

migração dos espaços públicos para o interior desses edifícios, de modo que as calçadas 

não fazem parte da continuidade dos edifícios. A migração ocorrida muda a caracterização 

dos espaços públicos para semipúblicos, cuja área em relação ao total da área de espaços 

semipúblicos do trecho estudado é de 81,1%, o que significa um alto grau de atração para 

o interior do edifício. Essa atração, buscada pelos planejadores e empreendedores por 

meio da oferta de comércio e serviços, segurança e conforto, influencia as decisões das 

pessoas quanto à utilização dos espaços públicos (Fig. 5.117, 5.118, 5.119 e 5.120)

Nesse caso, as galerias externas foram desconsideradas e, em compensação, ocorre a 

atração dos pedestres para o interior do edifício, com a intenção de que ali permaneçam o 

maior tempo possível. É o caso dos shoppings Curitiba e Estação, que, embora sejam 

apenas dois, expressam maior impacto socioeconômico, cultural e urbano.

Com relação aos acessos, esta tipologia possui poucas entradas, mas com proporções 

suficientes para convidar o pedestre a acessar o edifício. Contudo, depois de acessá-lo, é 

conduzido pelo espaço a percorrê-lo internamente e não é conduzido a passar para outras 

extremidades (Fig. 5.113, 5.114, 5.115 e 5.116). O limite físico e sociopsicológico entre o 

espaço público e o interior do edifício é claramente demarcado nas entradas, tanto pela 

proporção e geometria como pela presença de pessoas e câmeras de segurança. Essa 

demarcação física está representada graficamente nas gradações de acessibilidade, que 

passam do nível 1 diretamente para o 3, sem a presença de espaços de transição para 

minimizar o efeito de fechamento do edifício para a cidade (Fig. 5.121). A permeabilidade 

visual se dá no exterior do edifício e, no interior, é distorcida pela intensidade de 

informações que disputam a atenção do pedestre (Fig. 5.122 e 5.123). 366



Acessos 

Comércio e 
(inclui apoio aos mesmos)

serviços 

Continuidade de acesso interno

Continuidade de acesso externo

Funções e Acessos 

Fig.5.115 - Vista externa do Shopping Estação
Fonte www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=295689

Fig. 5.116 - Acesso de pedestres ao Shopping Curitiba, 
pela Rua Brigadeiro Franco
Fonte www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=295689

Fig. 5.113 e  5.114 -  Planta e  corte com as funções e acessos de edifício que se caracteriza como tipologia “D”
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento in loco em 2008
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Semipúblico (comércio/serviços)

Público 
(passeio, rua e galerias cobertas)

Privado (shopping)

Espaços públicos, semipúblicos, 
semiprivados e privados

Fig. 5.119 - Vista interna do Shopping Curitiba
Fonte: foto da autora (2008)

Fig.5.120 - Vista interna do Shopping Estação 
Fonte:
www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=570553

Fig. 5.117 e 5.118 - Planta e corte com demarcação de espaços públicos, semipúblicos, semiprivados e privados de 
edifício que se caracteriza como tipologia “D”
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento in loco em 2008
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Gradação de acessibilidade Nível 1

Gradação de acessibilidade Nível 2

Gradação de acessibilidade Nível 3

Gradação de acessibilidade Nível 4

Gradações de Acessibilidade 

Cheio 

Vazio (coberto e descoberto)

Visuabilidade (exterior para interior)

Permeabilidade visual(térreo)

Fig. 5.123 - Shopping Estação
Fonte www.flickr.com/photos/pereira/2315438237/

Fig. 5.121 - Planta com demarcação de gradações de acessibilidade de edifício que 
se caracteriza como tipologia “D”
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento in loco em 2008

Fig. 5.122 - Planta com demarcação da permeabilidade visual de 
edifício que se caracteriza como tipologia “D”
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento in loco 
em 2008
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Alguns espaços sofreram alterações físicas no decorrer dos anos, modificando a sua 

identificação tipológica. A tipologia "E" apareceu em 1998, mas foi a partir de 2006 que 

aumentou a quantidade de alterações no projeto original, fechando as galerias externas 

por meio de vedações com grades ou vidro. Esse fato se deve à intenção dos proprietários 

ou responsáveis pelos edifícios de aumentar a segurança de tais espaços, alegando que 

são indevidamente utilizados à noite. 

Os casos correspondentes a essa tipologia ocorrem em quatro edifícios:

a) Avenida Sete de Setembro, nº 3.300 - Edifício Barão de Antonina (código de 

identificação nº 55) , foi fechado no final de 2007 e, segundo a Secretaria Municipal de 

Urbanismo , existe processo de usurpação em andamento (Fig. 5.12 );

b) Avenida Sete de Setembro, nº 3.549 - Edifício Celestino Menssing de Siqueira (código 

de identificação nº 64) , foi fechado em 2007 e, segundo a Secretaria Municipal do 

Urbanismo , existe ação fiscal em andamento (condomínio notificado). Entretanto, a 

grade está sendo provisoriamente tolerada porque inexiste continuidade na galeria 

(Fig. 5.12 );

c) Avenida Sete de Setembro, nº 3.293 - Edifício Roma (código de identificação nº 61) , foi 

fechado em novembro de 2008 e, segundo a Secretaria Municipal do Urbanismo , 

não havia até então, ação fiscal (Fig. 5.126);

d) Avenida República Argentina, esquina com Rua Mato Grosso, nº 80 - Shopping Água 

Verde , foi fechado em 2006 e, segundo a Secretaria Municipal do Urbanismo , existe 

notificação por usurpação (processo em andamento) (Fig. 5.127).

(15) 4

(15) 

5

(15)

6

(15)

5
TIPOLOGIA “E”-  galeria externa 

fechada

Fig. 5.124(acima) - Edifício Barão de Antonina, Avenida Sete de Setembro  fechamento em 2007
Fonte: foto da autora em 2008
Fig. 5.125 (abaixo) - Edifício Celestino Menssing de Siqueira, Avenida Sete de Setembro  fechamento em 2007
Fonte: foto da autora em 2008

(15) Informação cedida por Júlio Mazza de Souza, superintendente técnico da Secretaria Municipal de Urbanismo de Curitiba, 
em 19 de novembro de 2008.
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O processo de fechamento das galerias do Plano Massa teve início em 1998, com a 

colocação de grades nas galerias do Plano Massa do Clube Curitibano (Fig. 5.128) 

autorizado pelo Conselho Municipal de Urbanismo (CMU) , com a justificativa de que o 

edifício não possuía atividade comercial voltada para a rua e, assim, tornava-se um espaço 

em desuso.

(15)

Fig. 5.127 - Shopping Água Verde, Avenida República Argentina  fechamento em 2006
Fonte: foto da autora em 2008

Fig. 5.126 - Edifício Roma, Avenida Sete de Setembro  fechamento em 2008
Fonte: foto da autora em 2008

Fig. 5.128- Clube Curitibano, Avenida República Argentina  fechamento 
em 1998
Fonte: foto da autora em 2008
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A tipologia "E" corresponde a 4,4% do total dos edifícios do Plano Massa e, embora o 

número seja baixo em relação à tipologia "A", observa-se que a maioria se encontra em 

processo de ação fiscal, pelo fato de não atender à legislação. Evidencia-se assim que, 

apesar de terem cumprido a lei municipal no ano da implantação do edifício, os 

proprietários não conseguiram manter a continuidade da galeria externa como espaço 

público. Esse fechamento, embora ocorra somente durante o período noturno, torna-se 

uma barreira visual e social para os pedestres (Fig. 5.129, 5.130, 5.131, 5.136 e 5.137).

Sobre a questão dos acessos, constatou-se que esta tipologia avança sobre o espaço 

público, fechando-o ou negando-o, sem possibilidade de acesso no período noturno. 

Nesse caso, as gradações de acessibilidade são interrompidas pelas grades de 

fechamento (Fig. 5.132, 5.133, 5.134 , 5.135). 

Sobre a permeabilidade visual, observa-se que, embora a grade ou o vidro permitam a 

visualização do interior da galeria externa, a própria existência de um elemento de 

segurança desvia o olhar do pedestre, reduzindo a permeabilidade visual para o interior do 

edifício (Fig. 5.136 e 5.137).

Acessos 

Comércio

Uso destinado à torre de 
Habitação e serviços 

Continuidade de acesso externo
Funções e Acessos 

16Fig. 5.129, 5.1308 e 5.131 -  Planta, corte e foto com as funções e acessos de edifício que 
se caracteriza como tipologia “E”
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento in loco em 2008
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Semiprivado 
(acesso e àreas comuns à torre)

Semipúblico (comércio/serviços)

Público 
(passeio, rua e galerias cobertas)

Privado (torre)

Gradação de acessibilidade Nível 1

Gradação de acessibilidade Nível 2

Gradação de acessibilidade Nível 3

Gradação de acessibilidade Nível 4

Gradações de Acessibilidade 

Cheio 

Vazio (coberto e descoberto)

Visuabilidade (exterior para interior)

17 18

18

17

Permeabilidade visual(térreo)

Espaços públicos, semipúblicos, 
semiprivados e privados
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Fig. 5.135 - Planta com demarcação de gradações de acessibilidade de 
edifício que se caracteriza como tipologia “D”
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento in loco em 2008

Fig. 5.136 e 5.137 - Planta e foto com demarcação da permeabilidade visual de edifício 
que se caracteriza como tipologia “D”
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento in loco em 2008

Fig. 5.132, 5.133 e 5.134 - Planta, corte e foto com demarcação de espaços públicos, 
semipúblicos, semiprivados e privados de edifício que se caracteriza como tipologia “E”
Fonte: elaborada pela autora com base em levantamento in loco em 2008
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Outro aspecto a ser considerado na análise das tipologias encontra-se no social. Nele os 

espaços direcionam e influenciam o comportamento das pessoas. Segundo Lefebvre 

(2001, p. 46), a relação social só pode acontecer no meio espacial, isto é, o espaço 

constitui o meio em que se concretizam as relações sociais. Assim, o espaço é espaço 

social e intrínseco à existência, de modo que “pessoas fazem os lugares, lugares fazem as 

pessoas”. 

A permeabilidade espacial, ao permitir escolhas de acessos e percursos aos pedestres, 

contribui para a promoção de encontro entre as pessoas. Observa-se, no entanto, que na 

tipologia “E”, a exclusão social ocorre ao se instalarem grades de fechamento, impedindo o 

acesso das pessoas no período noturno. De um lado, os proprietários dos imóveis alegam 

que, à noite, há uma invasão de mendigos no local, caracterizando a galeria aberta como 

espaço inseguro. De outro lado, a cidade perde um espaço público que se configura com 

grades e possibilidade de fechamento mesmo durante o dia, desvalorizando e 

desmotivando o pedestre a se apropriar dele. Todavia, como aponta Jacobs (2003), o 

desconhecido faz parte da vida urbana das metrópoles e o requisito básico da vigilância é 

um número substancial de estabelecimentos e outros locais públicos dispostos ao longo 

das calçadas. 

Outro fator preponderante sobre a questão social consiste na barreira sociopsicológica, 

presente, por exemplo, nos shopping centers e halls das torres, e se expressa por meio de 

câmeras de vídeo, catracas ou pessoas contratadas para a “segurança” do edifício, 

localizadas na entrada a ele. 

A partir dessa análise espacial das tipologias  considerando a ação do planejamento 

urbano, influenciado pela força do mercado imobiliário e pelo contexto socioeconômico , 

constata-se que os espaços públicos foram, no decorrer dos anos, deslocando-se para 

interior dos edifícios.  Assim se reduz a interação das pessoas com a função comercial ao 

longo dos edifícios, e os espaços públicos se transformam em semipúblicos coletivos, 

como é o caso dos shoppings. Valida-se, portanto, a tese de que ocorreu um processo de
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 migração dos espaços públicos.

As condições de permeabilidade espacial da área de estudo - Eixo Estrutural Sul de 

Curitiba , referem-se à capacidade de circulação no exterior dos edifícios para o seu 

interior.  A utilização exterior dos espaços públicos e o uso interior dos semipúblicos são 

afetados segundo o nível da distribuição e caracterização da atividade peatonal, a 

orientação dos deslocamentos, a seleção de percursos e os locais de permanência, a 

polarização ou dispersão das atividades de convívio e encontro, a composição dos grupos 

de usuários e o tipo de atividades realizadas (funções dos edifícios).

Observa-se também que a maneira pela qual ocorre a demarcação dos espaços de 

domínio público, semipúblico, semiprivado e privado contribui - ou não - para o processo 

de permeabilidade. Assim, quando a passagem do espaço público para os demais não 

acontece diretamente, ou seja, quando há espaços de transição entre eles, existe a 

tendência de integração entre os espaços que contribui para a permeabilidade. Por outro 

lado, os espaços de transição podem também ser concebidos como extensões funcionais 

dos espaços semiprivado ou privado; nesse caso, não colaboram com a permeabilidade.  

Ambos os casos são encontrados na área de estudo e serão analisados adiante, sendo 

estabelecidas categorias que exprimem aumento ou diminuição de permeabilidade 

espacial, relativamente à sua menor intensidade ou inexistência. Essa posição relativa de 

determinado nível é denominada “grau de permeabilidade espacial”.

A permeabilidade espacial, enquanto elemento que influencia a relação de integração do 

edifício com o entorno imediato, possui diferentes atributos, como graus de acessibilidade, 

continuidade, passagem, conectividade, visibilidade e inteligibilidade (ver Capítulo 1, 

sobre acepção de permeabilidade espacial). Essas propriedades permitem reconhecer a 

categoria de mudança entre o espaço público e o interior do edifício.

Considerando os diferentes graus de permeabilidade espacial, pode-se observar se a 

migração dos espaços públicos para o interior dos edifícios se descaracteriza completa ou 

parcialmente.
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Sob a ótica da dimensão da permeabilidade urbana, envolvendo os elementos de fluxo e 

circulação, formados pelas vias de veículos e pedestres, lotes e quadras, observaram-se 

alguns fatores que não contribuíram para a efetivação total de permeabilidade espacial, no 

trecho estudado, como: 

a) dimensão reduzida dos lotes e recuos, associada a não unificação dos lotes 

diminuindo assim as alternativas de propostas arquitetônicas que contemplassem as 

tipologias “B” ou “C”. O menor lote tem aproximadamente 7 m de testada e possui a 

galeria do Plano Massa no miolo de quadra (Fig. 5.138). Dos lotes reduzidos, 75,0% 

têm a galeria coberta se localizam fazem parte da tipologia “A”, 13,9 % da “C”, 5,5% da 

“B” e “E”. (Tabela 5.13). Portanto, conclui-se que para testadas menores que 20 m, a 

tipologia “A” foi a mais empregada como solução arquitetônica que as demais, 

ocupando 75,7% do total com relação às outras. Entretanto, isso não significa que 

tenha sido a única utilizada, nem mesmo que seja impossível projetar outras tipologias 

que contenham a largura do lote reduzida;
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Fig. 5.138 - Planta esquemática do edifício com menor testada entre os 
demais edifícios do Plano Massa, no trecho estudado
Fonte: desenho da autora com base em levantamento in loco (2008) 

Tabela 5.13 - Relação das tipologias em função das testadas dos lotes localizados no trecho do Eixo 
Estrutural Sul em Curitiba, no período de 1981 a 2008

Tipologia

Testada (largura frontal do lote)*

≤ 20 m >20 a ≤30 m >30 a ≤ 50 m > 50 m

miolo esq miolo esq Miolo esq miolo esq

A 27 7 20 11 4 10

B 1 1 1

C 1 1 

D  2**

E 2 1 1 

total
29 8 22 11 5 12 1 3

37 33 17 4

Fonte: elaborada pela autora com base em IPPUC (2007)
Notas: 
            *   medida aproximada            
           ** o edifício ocupa toda a quadra
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b) falta de permeabilidade espacial entre as quadras  conseqüência do “item a”, pois 

além da monofuncionalidade predominante nas quadras linearmente adjacentes à via 

principal do sistema trinário, há nas vias laterais preponderância de edifícios 

habitacionais. Esse fato está descrito nos termos do Decreto Municipal nº 399/1980, 

que deu início à implantação dos edifícios nos setores estruturais. Seu Artigo 9º 

determinava que “os terrenos situados em zonas confinantes aos setores estruturais, 

com frente para as vias externas, admitirão somente a construção de moradias”. A 

partir do Decreto Municipal nº 579/1990, foram permitidos usos de comércio e serviços 

para edifícios localizados nas vias externas. Entretanto, observa-se que, mesmo que 

houvesse intenção dos arquitetos em propor galerias com passagens de uma rua à 

outra, a legislação vigente promulgava o contrário. Desse modo, nos termos do 

Decreto Municipal nº 855/75, Art. 2º parágrafo I, para as vias externas com lotes de 

duas frentes, permitia-se a construção de usos comerciais e prestação de serviços, 

porém não se admitiam acessos aos estabelecimentos ou mesmo aberturas nos 

pavimentos térreos e subsolo pelas vias externas ao setor, a menos que houvesse, em 

toda a extensão da quadra, via local. Essa limitação legal desmotivou os 

empreendedores e proprietários a construírem passagens comerciais para pedestres 

entre as quadras do sistema trinário; (Fig. 5.139); 

c) redução do fluxo e mobilidade de um lado e outro da rua causada pelo eixo estrutural 

propriamente dito, como sistema composto por três vias destinadas a veículos (Fig. 

5.140); 

5

Fig. 5.139 (esq) - Trechos entre a Avenida República Argentina e as vias 
rápidas (sistema trinário) em que acontece a redução ou contribuição para a 
permeabilidade espacial 
Fonte: desenho e fotos da autora com base em levantamento in loco (2008) 
Fig. 5.140 (dir) -  Foto das vias central e laterais e a redução da mobilidade 
do pedestre para atravessá-las
Fonte: foto da autora (2008) 
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d) descontinuidade no percurso das galerias do Plano Massa, pois há seqüências de 

edifícios com galerias que se intercalam com edificações anteriores ao Plano e, 

portanto, sem galerias. Entre os edifícios que as têm e os que não as têm, encontra-se 

uma parede que funciona como barreira aos transeuntes que caminham sob as 

galerias. As interrupções nos trajetos desfavorecem a permeabilidade física e visual 

(Fig. 5.141, 5.142 e 5.143); 

e) desnivelamento do solo em trechos das galerias do Plano Massa, devido à declividade 

dos terrenos (Fig. 5.144). Acrescenta-se a situação dos degraus e escadas que 

formam barreiras físicas (Fig. 5.145).  

Fig. 5.141, 5.142 e 5.143 - Situações que revelam a 
descontinuidade das galerias no trecho estudado
Fonte: desenho da autora com base em levantamento in loco 
(2008)  

1

2

3

Fig. 5.144 (acima)- Presença de degraus no interior de algumas galerias
Fonte: foto da autora (2008)
Fig. 5.145 (ao lado)- Exemplo da má conservação das calçadas em alguns trechos 
Fonte: foto da autora (2008)
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A partir das análises das tipologias de permeabilidade espacial e do processo de migração 

deformada dos espaços públicos, foi possível estabelecer alguns fatores espaciais que 

influenciam a busca pela permeabilidade espacial, como:

a) existência de conexão entre pontos da extremidade dos edifícios;

b) geometria das aberturas do edifício no nível do pedestre;

c) redução de barreiras físicas, visuais e sociopsicológicas;

d) multifuncionalidade do edifício, valendo como elemento de atração para o seu interior;

e) espaços de transição para promoção de encontros entre as pessoas e minimização do 

efeito confinante do espaço público e do edifício. As gradações de acessibilidade 

demonstram que os espaços de transição podem ter vários níveis de acesso;

f) acessos integrados entre as funções do edifício em conjunto com os espaços de 

transição.

Com base nos estudos de Aguiar (2008), apresentados no Capítulo 1, sobre 

permeabilidades e barreiras, de Hertzberger (1999) sobre graus de acessibilidade, de 

Hillier e Hanson (1984) sobre sintaxe espacial, de Alcock, Bentley e Mcglynn (1999) sobre 

permeabilidade espacial como um dos elementos da vitalidade urbana e de Kolsdorf 

(1996) sobre dimensões morfológicas do processo de urbanização, foi possível 

estabelecer os seguintes graus de permeabilidade espacial:

a) grau 0 - não há permeabilidade espacial entre o espaço público e o interior do edifício. 

Embora os edifícios tenham entradas convidativas para os pedestres, depois de 

acessados, não os conduzem à saída, mas sim à permanência no espaço interno. Há 

sim a possibilidade de acessar as unidades comerciais que se encontram no seu 

Fig. 5.146 e 5.147  - Paredes sem ou com pouca aberturas, 
localizadas na quadra do Shopping Curitiba
Fonte: foto da autora (2008)
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interior, como no caso dos shoppings, caracterizados pela tipologia “D” (Fig. 5.146 e 

5.147). Considerando que tais edifícios ocupam quadras inteiras, conclui-se que a 

permeabilidade espacial com relação ao espaço público possui grau 0. As paredes de 

fechamento externo dessas construções, ao longo de quadras, fazem divisa com as 

calçadas e, desse modo, não é possível penetrar física ou visualmente o edifício. 

A tipologia “E” também possui essa classificação, pois, devido ao fechamento com 

grades, não possibilita o acesso no período noturno ou em final de semana (Fig. 

5.148);

b) grau 1 - acessibilidade: quando é possível acessar um ou mais espaços do edifício 

diretamente do espaço público, de modo que os acessos são permitidos na zona 

confinante da galeria do Plano Massa e do comércio localizado no térreo. Caracteriza-

se pela tipologia “A”(Fig. 5.149). Conforme apontam Alcock, Bentley e Mcglynn (1999, 

p. 12), “somente os lugares que são acessíveis podem oferecer alternativas às 

pessoas”. Exemplo: acesso aos estabelecimentos comerciais ao longo das calçadas;

Fig. 5.148 - Grades para fechamento da galeria do Plano Massa, em edifício 
localizado na Avenida Sete de Setembro, no trecho estudado
Fonte: foto da autora (2008)

Fig. 5.149  Esquema de “grau de permeabilidade 1”  acessibilidade para os espaços comerciais dos edifícios do Plano 
Massa, a partir das galerias cobertas 
Fonte: desenho e foto da autora (2008)
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c) grau 2 - continuidade: quando é possível acessar e continuar a percorrer um ou mais 

espaços no interior do edifício, possibilitando a escolha de acessos para as unidades 

comerciais das galerias externas ou internas, embora a entrada seja a mesma que a 

saída (Fig. 5.150). Ainda que essa configuração espacial contribua para a 

permeabilidade física e visual do espaço público para o interior do edifício, a ação de 

entrar e sair pelo mesmo acesso é convidativa aos usuários ou moradores, e não atrai 

os transeuntes em geral. Caracteriza-se pela tipologia “C”. Exemplo: galerias internas 

dos edifícios que não têm passagem ou conectividade em outro lado do edifício;

Fig. 5.150 -  Esquema de “grau de permeabilidade 2”  acessibilidade para os espaços comerciais dos edifícios do Plano Massa, a partir das 
galerias cobertas e continuidade para galeria interna
Fonte: desenho e foto da autora (2008)
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d) grau 3 - passagem ou conectividade: quando é possível acessar e continuar a 

percorrer o espaço interior do edifício, bem como passar por ele. Permite maior 

possibilidade de escolhas de acesso, tanto para as unidades comerciais da galeria do 

Plano Massa como da galeria interna (Fig. 5.151).. Há ainda a possibilidade de sair pelo 

acesso que foi usado para entrar e isso contribui para a permeabilidade física e, em 

alguns, casos para a visual. Caracteriza-se pela tipologia “B”. Exemplo: galerias 

internas que possuem conectividade com outro lado do edifício. 

Fig. 5.151 -  Esquema de “grau de permeabilidade 3”  acessibilidade para os espaços comerciais dos edifícios do Plano Massa, a partir das 
galerias cobertas, e passagem da galeria interna para outro lado do edifício
Fonte: desenho e foto da autora (2008)

Considerando que o grau 3 é maior que o 2 e assim sucessivamente, a permeabilidade 

espacial é maior para espaços que permitem a passagem de pessoas. No grau 3, a 

migração deformada dos espaços públicos para o interior dos edifícios é mais sutil, sendo 

minimizada pela presença dos espaços de transição entre um e outro. Nos graus 1 e 2, a 

migração existe parcialmente, enquanto no grau 0, a migração é completa. 

O grau 0 demonstra maior diferenciação territorial entre os espaços públicos e privados e, 

segundo Coelho Netto (1999), constitui-se no exemplo aparente da distinção entre espaço 

construído e espaço não-construído, comparados ao ocupado e ao livre ou, 

respectivamente, ao espaço intramuros ou parede, e ao da calçada. O espaço semipúblico 

se expressa pela continuidade do público, com algumas restrições, pois não pode ser 

utilizado por todas as pessoas. 
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Pode-se concluir, portanto, que, no caso estudado, quanto maior a permeabilidade 

espacial, menor a migração e vice-versa.  Verifica-se nessa relação de proporção que a 

multifuncionalidade do edifício é intrínseca à permeabilidade espacial. Os espaços 

públicos e semipúblicos dos edifícios são caracterizados, em muitos casos, pela presença 

do comércio em seu andar térreo. Aumenta-se assim o fluxo e a circulação de pessoas na 

interface do edifício e do espaço público. No entanto, a multifuncionalidade não promoverá 

permeabilidade espacial suficiente caso o edifício se feche para a cidade.

Para avaliar o grau de permeabilidade espacial de cada edifício, é necessário considerar e 

ponderar os fatores indutores como indicadores de permeabilidade, de acordo com o grau 

de indução de acesso das pessoas aos espaços.

Sugere-se a seguir uma relação de fatores indutores que podem embasar futuras 

pesquisas aplicadas, baseadas na metodologia de Holanda e Kohlsdorf (1996 e 2005). 

Esta se fundamenta nas dimensões morfológicas dos lugares, e resulta de pesquisa 

desenvolvida pelos professores da Universidade de Brasília acima citados. Tais 

dimensões, denominadas aqui de macrodimensões, subdividem-se em: topoceptiva, 

funcional, copresencial, expressivo-simbólica, bioclimática e econômico-financeira. 

Entende-se como dimensão o sentido, variável, nível ou direção em que se mede a 

extensão para avaliá-la (FERREIRA; FERREIRA; ANJOS, 2004). Portanto qualquer espaço 

arquitetônico tem desempenhos em diversas dimensões, e não apenas uma única 

performance.

Para proposição dos fatores indutores neste estudo, consideraram-se as seis 

macrodimensões morfológicas do processo de urbanização, sendo que, para cada uma, 

foram selecionadas apenas subdimensões que influenciam diretamente a permeabilidade 

espacial. Nota-se também que algumas foram alteradas e outras, complementadas. 

(Quadro 5.05)
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DIMENSÃO FUNCIONAL

Fatores  a considerar Classificação Categoria/unidade

Tipo das funções Uso Habitacional coletiva

do edifício institucional

transitória

Usos Comunitários educação

lazer

cultura

saúde

assistência social

cultos religiosos

órgãos governamentais

Usos comercial / serviço vicinal

e escritórios de bairro

setorial

geral

específico

Uso industrial compatível com entorno

Nível das atividades Necessária %

das funções do edifício Secundária

Social 

Simbólica

Público %

Semipúblico / semiprivado

Privado

Geometria do espaço Proporção 

permeável do edifício
Atratividade de Âncoras

funções no interior do edifício Complementares

Temporalidade das atividades Noturno %

Diurno

Ambos

Constantemente

Esporadicamente 

Sazonalmente 

Autonomia das atividades Autônoma %

em função do contexto imediato Complementar

Características legais Potencial construtivo

do lote e edifício Taxa de ocupação

Coeficiente de aproveitamento

Outros

Funções Uso Habitacional %

no entorno imediato Usos Comunitários 

Uso comercial / serviço

Uso industrial

Outro

Relações entre as funções Proximidade

do edifício e do entorno imediato Complementaridade

Densidade relativa do edifício Baixa compatível 

com o entorno Alta não compatível 

(continua)

Condição juridica de uso na interface do 

espaço público e do edifício 

Considera as características dos espaços de acordo com o uso e ocupação do solo, e estão relacionadas aos 

processos econômicos de produção, distribuição e consumo.

DIMENSÃO COPRESENCIAL

Fatores  a considerar Classificação Categoria/unidade

Acessibilidade física livre

entre o edifício e o espaço público barreira

(nível do térreo)

Organização espacial Integração (acessibilidade+visuabilidade)

Axialidade

Inteligibilidade

Segregação (inflexões)

Número de usuários maior

espaço menor

Tipo de usuários Moradores maior

espaço menor

Usuários maior

menor

Passantes maior

menor

Frequência de usuários maior

espaço menor

Nível de vida social Grau de isolamento alto

regular

médio

DIMENSÃO TOPOCEPTIVA

Fatores  a considerar Classificação Categoria/unidade

Orientabilidade Eventos gerais

Campos visuais

Efeitos visuais

Identificabilidade Eventos gerais

Campos visuais

Efeitos visuais

Aberturas maior

entre o edifício e o espaço público menor

Implantação do edifício no lote Verticalmente

em relação ao entorno Horizontalmente

Relações configurativas com o entorno 

Conexões visuais

(continuação)

Considera as características de configuração espacial que são propícias ou restritivas a encontros sociais não 

programados. O desempenho copresencial dos espaços é avaliado de acordo com padrões espaciais, vida 

espacial e vida social.

Considera as características de configuração espacial referentes à orientação e identificação das pessoas no 

espaço. O desempenho topoceptivo é avaliado em níveis de conhecimento sensível e abrangência universal 

(percepção e imagem mental) e de conhecimento profissional e abrangência restrita (representação projetual).
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Considerando os fatores indutores indicados no quadro anterior (Quadro 

5.05), foram propostos cenários virtuais de uso e ocupação urbana para o 

Eixo Estrutural Sul.

A seguir, são propostos cenários de uso e ocupação urbana em três áreas do 

trecho estudado, como resultado de um exercício acadêmico e como forma 

de apresentar hipóteses de intervenções por meio de projetos arquitetônicos 

e urbanísticos, com vistas à defesa do argumento de que ambos são 

indissociáveis.

DIMENSÃO EXPRESSIVO-SIMBÓLICA

Fatores  a considerar Classificação Categoria/unidade

Agradabilidade visual Leis da Gestalt

Leis da composição plástica

Qualidades semânticas

Significados e símbolos

Perpecpção sensorial

DIMENSÃO  ECONÔMICO-FINANCEIRA

Fatores  a considerar Classificação Categoria/unidade

Atividades econômicas no Raio de abrangência

térreo do edifício Estacionamento

Valor da terra

Configuração do sistema viário

Tamanho e proporção dos lotes

Influências macro econômicas

Influências micro econômicas

Incentivos Fiscais / tributários

Legais

Outros

(continuação)

Considera características de configuração espacial referente aos custos de produção e utilização, 

representativos de despesas econômico-financeiras necessárias à materialização de bens e serviços de 

natureza espacial. 

Observa as características de configuração espacial referentes à criação de relações afetivas entre pessoas e 

lugares, por meio da agradabilidade visual ou da evocação de conteúdos significativos. A construção desses 

vínculos responde a duas expectativas sociais formadoras de subdimensões expressivo-simbólicas: 

agradabilidade visual (fruição pela contemplação de coisas belas) e simbolização (despertar sentimentos e 

evocar eventos, situações, sujeitos ou objetos latentes). 

DIMENSÃO  BIOCLIMÁTICA

Fatores  a considerar Classificação Categoria/unidade

Características climáticas
 
Topografia

Densidade de ocupação muito densa

densa

pouco densa

Orientação solar e eólica

Vegetação arbustiva e arbórea

Áreas aquíferas

Conforto acústico

Conforto luminoso

Qualidade do ar

(conclusão)

Propriedades físicas dos materiais 

constituintes

Considera as características configurativas do espaço incidentes no conforto físico das pessoas, em termos de 

temperatura e umidade (higrotérmico), som (acústico), luz (luminoso) e qualidade do ar.

Quadro 5.05  Fatores para análise de indução de permeabilidade espacial 

Fonte: elaborado pela autora com base em Holanda e Kohlsdorf (1996 e 2005); Rapoport (1978); Gehl 
(2006)
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5.4.2 Cenários de uso e ocupação 

urbana para o Eixo Estrutural Sul Diante da percepção da redução dos espaços públicos destinados aos pedestres e da 

proliferação de edifícios multifuncionais que se fecham para a cidade, na área em estudo, 

coloca-se em discussão a crítica sobre a intervenção projetual em tais espaços, bem 

como a reflexão das pessoas que vivenciam o espaço urbano.

Com a preocupação de exercitar o espírito projetual e crítico no meio acadêmico, foram

a) localização 1 - miolo de quadra entre a Rua Bento Viana, Rua Ângelo Sampaio, 

Avenida Visconde de Guarapuava, Avenida Sete de Setembro, Travessa Lange e Rua 

Silveira Peixoto;

b) localização 2 - quadra entre a Avenida Sete de Setembro, Avenida Visconde de 

Guarapuava, Rua Brigadeiro Franco e Rua Desembargador Motta;

c) localização 3  lote de esquina entre a Avenida Sete de Setembro e Avenida Marechal 

Floriano Peixoto.

A construção desses cenários são hipóteses, panoramas ou visões de transformações 

urbanas total, parcialmente viáveis ou mesmo utópicas.

Essas proposições desejam expressar possibilidades, estratégias ou alternativas para a 

minimização da redução dos espaços públicos ou para a maximização da 

permeabilidade espacial dos edifícios multifuncionais.

O processo para as proposições teve como premissa a participação de alunos e 

professores da disciplina de Projeto Urbano e do Trabalho Final de Graduação do curso 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Positivo, de maneira a mostrar que o 

envolvimento da academia serve de base ao raciocínio da crítica e a projetos futuros.

Na disciplina de Projeto Urbano I, a atividade proposta aos alunos foi a realização de 

“Inventário e intervenção projetual no desenho urbano de trecho de bairro, em Curitiba-

PR” 

 

propostos três cenários de ocupação e uso do solo no trecho do eixo estudado, com a 

seguinte localização (Fig. 5.152):

e teve a participação dos docentes Giselle Luzia Dziura e Marta Maria Sella Gabardo. 
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Fig. 5.152 -  Localização dos três cenários propostos 
Fonte: elaborado pela autora com base em Broliani (2008), 
Coelho et al (2008) e Apel et al (2008)



Os objetivos da atividade consistiram em:

a) compreender a estruturação físico-territorial e social da cidade contemporânea;

b) reconhecer e realizar leituras do espaço urbano na microescala;

c) fundamentar os conceitos e princípios de desenho urbano;

d) aplicar o processo projetual do desenho urbano de microescala à cidade de Curitiba.

O processo incluiu o levantamento de dados, seguido de análise, diagnóstico e proposição. A 

metodologia utilizada para esse levantamento seguiu os preceitos de José Ressano Garcia 

Lamas, presentes no livro Morfologia Urbana e Desenho da Cidade (Garcia Lamas, 2007), o qual 

considera, nos seus estudos, os aspectos quantitativos, funcionais, qualitativos e figurativos.  

A seqüência da atividade consistiu em:

a) percepção e leitura da imagem de Curitiba seguida pela escolha de zonas ou setores 

urbanos específicos da cidade, sendo as áreas urbanísticas propostas: Setor Estrutural Sul, 

Setor Estrutural Norte, Setor Estrutural Leste, Setor Estrutural Oeste, Setor Especial Centro, 

Zona Residencial 2, Zona Residencial 3, Zona Residencial 4, Setor Especial Histórico, Setor 

Especial Conectoras, Setor Especial Centro Cívico e Setor Residencial. A dimensão do 

recorte estudado foi acerca de duas quadras e suas adjacências para a intervenção;

b) levantamento dos dados socioeconômicos e das características físico-espaciais e de uso e 

ocupação do solo, utilizando o método Lamas, considerando os aspectos acima 

mencionados;

c) identificação da área de intervenção. No trecho escolhido, elaborou-se o levantamento 

formal e perceptivo aprofundado, segundo o método indicado, com mapeamento das 

informações;

2 (Figuras 5.153 a 5.158), a seguir 

apresentados

d) elaboração de diagnóstico, com análise e interpretação de potencialidades e deficiências da 

área de estudo;

e) proposição de intervenções, valorizando as potencialidades e amenizando as deficiências.

Duas equipes  apresentaram proposições para o Eixo Estrutural Sul e, sob a orientação de 

Dziura e Gabardo (2008), desenvolveram os cenários 1 e 

.

(16)
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(16) A equipe que desenvolveu o Cenário 1 foi composta pelas alunas Érica 
Franck, Giovana Coelho, Ivana Becker, Minisa Benvenuto, ambas pertencentes à 
turma da manhã, do 2º ano do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Positivo. A equipe que desenvolveu o Cenário 2 foi composta pelos alunos 
Anassara Porto Domingues, Elcio Apel, Khadine Schultz e Renata Riva Finatti, da 
turma da noite pertencente à turma da noite e no mesmo ano, curso e 
Universidade que a primeira equipe. 



CENÁRIO 1                                                  

Análise

DESOCUPADO

5
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Fig. 5.153 - Cenário 1:  análise dos espaços urbanos a 
partir do levantamento de dados
Fonte: elaborado por Coelho et al (2008), sob 
orientação de Dziura e Gabardo (2008)



Proposta

Renda elevada na região; 

Boa Acessibilidade 

Sistema trinário de circulação 

Presença das galerias  

Variedade de comércio e serviço 

Proximidade do centro 

Deficiências

Potencialidades

Pouca área verde em relação a elevada

densidade demográfica do bairro;

Poluição visual 

Inexistência de ciclovia 

Lotes desocupados 

Calçadas mal conservadas 

Ausência de equipamentos de cultura 

Conforto térmico e acústico 

Galerias interrompidas 

Permeabilidade física ruim  

Objetivos 

Criar um passeio central na Av. Sete  

Remover a fiação e o expresso da  

Dar continuidade às galerias, criar   

de Setembro e pequenas praças nos   

faixa central para o subsolo.   

acesso em comum para os edifícios,   

Substituir petit pavê existente por novo,   

criação do eixo central.   

manter a permeabilidade 

Aumentar áreas de estacionamento 

Destinar uso aos lotes desocupados 

Reformar as galerias de forma a 

Criar ciclovias 

Reformar as calçadas 

Melhorar a permeabilidade física 

e visual 

Diminuir a Poluição Visual 

Aumentar Áreas Verdes 

criando uma composição de desenhos.   

Criação de passeio central com ciclovia.   

Construir subsolo onde ficarão as áreas   

Retirar obstáculos como paredes, 

de estacionamento e de metrô e em    

degraus e aplicar a lei do setor. 

cima áreas de parada rápida. 

miolos de quadra.   

Diagnóstico

5
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Fig. 5.154 - Cenário 1:  diagnóstico e proposta dos espaços urbanos 
Fonte: elaborado por Coelho et al (2008), sob orientação de Dziura e Gabardo (2008)



1

LOTES

LEGENDA

DIFERENCIAÇÃO NO PISO

CALÇADAS

FLUXO DE VEÍCULOS

CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES

CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES

Detalhe Bicicletário

Acesso 

Pocket Park

Detalhe calçada

1

2

2

7

8

8

7

3

3

4

4

5

5

6

6
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Fig. 5.155 - Cenário 1:  propostas dos espaços urbanos 
Fonte: elaborado por Coelho et al (2008), sob orientação de Dziura e Gabardo (2008)
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CENÁRIO 2                                                  

Análise Diagnóstico

Shopping Curitiba

Praça Oswaldo Cruz

Fig. 5.156 -  Cenário 2: análise e diagnóstico dos espaços urbanos a partir do levantamento de dados
Fonte: elaborado por Apel et al (2008), sob orientação de Dziura e Gabardo (2008)
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Fig. 5.157 - Cenário 2:  mapa conceitual e proposta dos espaços urbanos 
Fonte: elaborado por Apel et al (2008), sob orientação de Dziura e Gabardo (2008)
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Fig. 5.158 - Cenário 2: propostas dos espaços urbanos 
Fonte: elaborado por Apel et al (2008), sob orientação de Dziura e Gabardo (2008)
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O terceiro cenário resultou do Trabalho Final de Graduação da aluna Andréa Broliani(2008), 

no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Positivo, orientado pela autora desta 

pesquisa. O projeto arquitetônico envolveu uma intervenção no ambiente urbano do Eixo 

Estrutural Sul. Os objetivos do trabalho consistiam em formular e solucionar problemas 

conceituais, metodológicos, funcionais, técnicos e formais, relacionados ao espaço 

(construído ou não), incluindo seus componentes e articulando as diversas escalas de 

intervenção projetual, desde a urbano-regional até a local-específica.O processo envolveu 

o levantamento de dados, seguido de análise, diagnóstico e proposição. A metodologia 

utilizada para a coleta de informações seguiu o disposto por Alcock, Bentley e Mcglynn 

(1999), presente no livro Entornos Vitales, cujos autores consideram como elementos vitais 

do ambiente urbano a permeabilidade, a variedade, a legibilidade, a versatilidade, a 

imagem visual apropriada, a riqueza e a personalização.  

Foi esta a seqüência da atividade:

a) escolha da temática projetual compatibilizada com as respectivas indicações de 

orientação;

b) percepção e leitura da imagem da cidade de Curitiba e seleção da área de intervenção;

c) levantamento dos dados socioeconômicos e de características físico-espaciais, e de 

uso e ocupação do solo, usando o método de Alcock, Bentley e Mcglynn (1999);

d) diagnóstico - análise e interpretação de potencialidades e deficiências da área de 

estudo;

e) proposição de intervenções, valorizando as potencialidades e amenizando as 

deficiências da área estudada.

Segue a proposta para a ocupação de uma área no Eixo Estrutural Sul sobre o cenário 3. 

(Fig. 5.159, 5.160 e 5.161).



Entorno Imediato

Fotos do Terreno
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CENÁRIO 3                                                  

Análise

cheios

vazios

Legenda

• Público,
• Semi-Público,
• Privado,
• Semi-Privado,

Legenda:

• UIP,
• Residencial,
• Degradado,
• Comércio,
• Serviço,
• Lazer,
• Institucional,
• Multifuncional.

Legenda

• 01 pavimento,
• 02 pavimentos,
• 03 pavimentos,
• 04 pavimentos,
• 05 pavimentos,
• 08 pavimentos,
• 10 pavimentos,
• 15 pavimentos,
• 20 pavimentos,

Fig. 5.159 - Cenário 3: análise dos espaços urbanos a partir do levantamento de dados
Fonte: elaborado por Broliani (2008), sob orientação da autora



Condicionantes

• Vista da praça,
• Insolação,
• Poluição Sonora,
• UIP,
• Plano Massa
• Edifício Alto
• Barreira 
• Estacionamento 
Subterrâneo
• Áreas de Conflito
• Congestionamentos

Mapa Síntese das condicionantes do terreno

Proposta (diretrizes)Diagnóstico

5
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Fig. 5.160 -  Cenário 3: diagnóstico e proposta (diretrizes) dos espaços urbanos 
Fonte: elaborado por Broliani (2008), sob orientação da autora
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Fig. 5.161 -  Cenário 3: proposta arquitetônica de implantação de um edifício multifuncional, localizado no 
trecho do Eixo Estrutural Sul
Fonte: elaborado por Broliani (2008), sob orientação da autora



6Capítulo
Considerações Finais

e
Recomendações

Pós-modernismo não é algo que se possa
estabelecer de uma vez por todas e, então,

usá-lo com a consciência tranqüila. O
conceito, se existe um, tem que surgir no fim, e

não no começo [...]. Essas são as condições
as únicas, penso, que evitam os danos de uma

clarificação prematura em que o termo pode
continuar a ser usado de forma produtiva.

(Jameson, 2006, p. 25)



6
Esta seção destina-se a expressar os resultados relevantes da pesquisa considerando as

hipóteses levantadas e o estudo desenvolvido nos capítulos anteriores. Pretende também

justificar o alcance dos objetivos previamente estabelecidos, considerar a adequação e

necessidade de ajustes nos métodos e técnicas aplicados, esclarecer as limitações do

estudo, apontar conceitos e teorias ainda não suficientemente aprofundados na

bibliografia disponível e indicar possíveis contribuições relativas à ciência, ao mundo

acadêmico e a trabalhos futuros.

Foram feitas também algumas recomendações com o objetivo de apresentar sugestões

para a elaboração de diretrizes para projetos arquitetônicos e urbanísticos, visando à

redução da migração dos espaços públicos, o que pode, assim, contribuir para a vitalidade

urbana.

O objetivo principal do trabalho foi alcançado. Consistiu em avançar na reflexão histórica e

teórica sobre os edifícios multifuncionais do Plano Massa no Eixo Estrutural Sul de Curitiba,

no período de 1966 a 2008, a fim de analisar a ocorrência de transformações na relação

espacial do edifício multifuncional com o ambiente urbano. Essa relação se referiu à

permeabilidade espacial entre o espaço público e o edifício multifuncional, pois além de

abrigar as funções internas, esses edifícios podem influenciar a dinâmica urbana ou ser por

ela influenciados, de acordo com a sua configuração de permeabilidade espacial.

No , resgatou-se a história dos edifícios multifuncionais, embora, na bibliografia

disponível, muitas vezes não sejam denominados como tal, de modo que ainda não foram

suficientemente aprofundados nos campos histórico e teórico. Tal resgate se fez

necessário a fim de permitir a reflexão sobre o conceito e a expressão desses edifícios no

processo de desenvolvimento urbano das metrópoles do século XXI e sobre o

reconhecimento desse conceito na aplicação do Plano Massa ao Planejamento Urbano de

Curitiba, que compõe o estudo de caso da tese.

A metodologia utilizada para a análise da migração dos espaços públicos no trecho e

período estudados baseou-se nas mudanças de tipologias de permeabilidade espacial,

Capítulo 2

399



visto que os modos de organização espacial conduzem as pessoas a acessarem e

percorrerem espaços internos ou externos, sejam eles de caráter público, semipúblico,

semiprivado ou privado. Essa condição de acessibilidade e passagem do pedestre

constitui um dos elementos que influencia a relação de integração do edifício com o

entorno imediato, que corresponde à dimensão estudada no presente trabalho.

A partir do estudo da evolução das tipologias de permeabilidade espacial, no ,

valida-se a tese de que ocorre a

, no trecho do Eixo Estrutural Sul,

no período descrito. Esse processo de migração distorce o caráter de uso e apropriação

do espaço público e, quando este passa a ser interiorizado no edifício, altera o seu

significado e inserem-se outros tipos de gradações de acessibilidade, como espaços

semipúblicos e semiprivados. Essa transferência de públicos para semipúblicos é o que se

denominou privatização ou interiorização, e os espaços são convertidos em espaços de

uso coletivo, vigiados, independentes e protegidos, e os cidadãos são levados a ser

consumidores.

A levantada corresponde à afirmação inicial, segundo a qual a

tendência da migração deformada dos espaços públicos para o interior dos edifícios

considerou a ação do planejamento urbano, acionado pelo poder público e influenciado

pela tensão entre as forças do mercado imobiliário e contexto socioeconômico e cultural.

Tais agentes conduziram à manifestação de propostas urbanísticas modernas, no período

de 1966 a 1983, e a práticas pós-modernas, de 1983 a 2008.

A tensão descrita acima teve como fundamento a pesquisa histórica sobre o planejamento

urbano de Curitiba, que originou os eixos estruturais, desde a sua concepção em 1966 ,

até a ocupação pelos edifícios do Plano Massa no Eixo Estrutural Sul, em 2008.

As transformações e modificações decorrentes do processo de migração consideram o

desenvolvimento temporal e a coerência com o contexto existente. Desse modo, foi

necessário compreender o desenvolvimento urbanístico, analisando a influência das

Capítulo 5

migração deformada dos espaços públicos para o

interior dos edifícios multifuncionais

hipótese principal

do Plano Massa
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forças socioeconômicas, do mercado imobiliário e das relações entre as tipologias de

permeabilidade espacial com a morfologia urbana. Entende-se que, se houve migração

dos espaços, ocorreu uma transformação espacial e esta, por conseguinte, estabeleceu

um processo histórico.

A partir do estudo apresentado nos , são identificados

em função do

planejamento urbano, apresentando intrínseca relação com os

discutidos no Tais períodos

compreendem:

a) os (1966-1971) - correspondem aos

e à proposta de uso e ocupação do solo destes. O Plano Serete/Wilheim

demarcava a cidade em eixos lineares de expansão, sendo que atendia a uma

regulamentação específica, correspondente aos princípios da e

determinava a ocupação dos espaços urbanos com torres distanciadas no mínimo 30

m, em lotes de área não inferior a 2.000 m para cada uma. As quadras seriam abertas,

sem alterar a distinção entre espaços públicos e privados, pois estes seriam de uso,

controle e manutenção dos condôminos. Os princípios da Modernidade aparecem na

própria implantação e ocupação do solo, com edifícios que, mesmo não se

configurando como torres espalhadas em áreas verdes, ainda incorporaram os

princípios rígidos e regulatórios da Modernidade;

b) o (1971-1983) corresponde ao início da

implantação dos eixos, quando foi e

Curitiba passou a dispor do sistema de ônibus em vias exclusivas. Houve redefinição

do pensamento moderno no tocante à implantação e ocupação dos edifícios, devido a

situações que levariam à não realização do Plano na sua totalidade. Tais conjunturas

envolviam demolições, indenizações, reconstruções e desapropriações. As soluções

elaboradas resultaram no sistema trinário e na ocupação dos Eixos por meio do Plano

Capítulos 4 5

Modernidade Pós-Modernidade Capítulo 3

Eixos Estruturais

Plano Massa

e três períodos em

que houve mudanças de uso e ocupação dos espaços públicos

princípios da

e .

como Eixos

Estruturais

Modernidade

perante o

alterado o projeto original do Plano Massa,

2

concepção

planejamento
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Massa, visto como conjunto edificado. Em 1974, o

absorveu mudanças de interligação com o sistema viário, que contribuíram para o

impulso do adensamento. Uma delas consiste no projeto da Cidade Industrial de

Curitiba - CIC, e outra, no sistema de ônibus expresso. No início da década de , um

novo sistema alterou a configuração dos espaços públicos: o de terminais fechados.

Assim, para que o funcionamento do sistema de terminais integrasse os tipos de

transportes ônibus expressos, alimentadores, interbairros , adotou-se a solução de

utilizar grades nos terminais. Portanto, esse fechamento colaborou não só com a

redução da utilização dos espaços públicos, como também com a perda de sua

essência histórica e funcional.

A aparece na própria implantação e ocupação dos

edifícios, pois apesar de não se configurarem como torres espalhadas em áreas

verdes, ainda refletiam princípios rígidos e regulatórios;

c) a (1983-2008) tem como

marco o ano de e corresponde ao início da implantação dos em

Curitiba, assinalando o começo da fragmentação do espaço público. Vale apontar que,

em meados da década de 1980, na gestão do Prefeito Roberto Requião, os princípios

urbanísticos até então aplicados sofreram críticas, e, como o diagnóstico dessas

críticas apareceu no Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano PMDU e também na

gestão seguinte, em 1988, o Plano acabou não tendo continuidade. No período de

1983 a 1995, ocorre uma . Isso

porque a rigidez do Plano persiste, mas começa a se desconfigurar na prática e

corresponde à adaptação das regras, no decorrer dos anos, às exigências do mercado

imobiliário. Este ora as cumpria, ora as deixava de cumprir e de reagir da forma

esperada pelos planejadores. O resultado foi a tendência à interiorização dos espaços

públicos. Houve adaptação das regras, ao longo dos anos, aos interesses de ordem

política e aos do mercado imobiliário, e as transformações ocorridas na produção do

Plano Serete/Wilheim-IPPUC

1980

redefinição da Modernidade

e a deformada dos espaços públicos

1983

transição entre a Modernidade e a Pós-Modernidade

shopping centers

implantação migração
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espaço urbano resultaram na migração dos espaços públicos. Outro marco é o ano de

, que corresponde ao início da implantação dos fechados, no

trecho estudado. Estes contribuíram para o processo de negação da cidade e de

interiorização dos espaços públicos, tendo levado à quebra da lógica limitadora dos

planos, o que corresponde a um dos princípios da

Nesses períodos, identificam-se, portanto, quatro o processo

de migração dos espaços públicos para o interior dos edifícios no trecho estudado, quanto

ao planejamento urbano. São eles:

a) o primeiro em - quando se iniciou a implantação de alguns edifícios do Plano

Massa e do sistema dos Eixos Estruturais. Com tal sistema, composto pela linearização

do sistema viário, começou a operação dos ônibus expressos (entende-se que o eixo

de fluxo reduz o uso dos espaços públicos, tornando-se uma barreira);

b) o segundo em - quando teve início o fechamento dos terminais de transporte

coletivo e, conseqüentemente, os espaços públicos do entorno dos terminais foram

privatizados para o interior destes;

b) o terceiro em - quando foi inaugurado o primeiro em Curitiba, no

Eixo Estrutural Sul. Apesar de ser caracterizado como , com espaços públicos

privatizados, o edifício propôs espaços que permitiam a permeabilidade espacial com

o entorno imediato;

c) o quarto em - quando foram implantados os s Curitiba (1996) e Estação

(1997), também no Eixo Estrutural Sul, o que marcou o processo de migração dos

espaços e conduziu o pedestre não só a entrar no edifício, como também a

permanecer no seu interior.

A delimitação de etapas e marcos temporais busca explicar as transformações urbanas

ocorridas entre a teoria moderna e a prática pós-moderna. Assim, a análise pretende

1996

Pós-Modernidade.

momentos que marcaram

shopping centers

shopping center

shopping

hoppings

1974

1980

1983

1996
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verificar a aplicação de alguns princípios da Pós-Modernidade à luz da migração dos

espaços públicos. Podem-se observar tais princípios no trecho estudado em função do

advento do consumismo, do encapsulamento das trocas comerciais nos corredores

protegidos das galerias, da necessidade de segurança física, do enclausuramento das

pessoas em condomínios e , e da força do mercado imobiliário como agente

indutor nesse processo. Eles foram responsáveis pela redefinição dessa nova cultura

urbana e entretecidos por vários atores sociais, interessados em moldar os diversos

espaços locais, singulares, que se formavam ou reformavam na época, para atender a

objetivos diversificados em termos de representação de sua cultura.

Nos e foram discutidas as forças do planejamento urbano perante a

influência do mercado imobiliário, a mudança das diretrizes e leis municipais que alteraram

a produção imobiliária e a realidade socioeconômica, fatores que influenciaram o processo

de migração dos espaços públicos para o interior dos edifícios, no trecho estudado.

A constatação da existência de grupos com liderança empresarial imobiliária em Curitiba

também foi apontada por Oliveira (2000), na questão da representatividade econômica e

na defesa dos interesses de classe, estando presente nas iniciativas que as entidades

empreendem no âmbito municipal. Entre as profissionais e empresariais, destacam-se a

elaboração de pareceres e estudos técnicos e a formulação e alteração de instrumentos

jurídicos e propostas urbanísticas.

shoppings

Capítulos 4 5

Algumas de tais iniciativas que impulsionaram as mudanças no processo de elaboração e

implementação do Plano Massa e a conseqüente migração dos espaços públicos foram: a

participação das entidades de classe nos , antes de o Plano

Preliminar ser transformado em lei municipal, em 1966, a fim de avalizá-lo e legitimá-lo; a

falta de interesse do setor imobiliário perante as propostas do IPPUC de alterar os

loteamentos, entre 1967 e 1970, quando esse Instituto tentava pôr em prática as idéias de

ocupação de edifícios distribuídos ao longo das quadras, conforme a concepção do Plano

Serete/Wilheim. Por fim, cumpre citar a reunião, em 1988, do Sindicato da Indústria da

Seminários Curitiba do Amanhã
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Construção Civil do Paraná (Sinduscon-PR) destinada a analisar os decretos

de número 547/88, 549/88, 550/88 e 551/88, pois havia desacordo entre eles e o Decreto nº

547/88, com relação ao uso e ocupação do solo nos Setores Estruturais. As inquietações

dos participantes da reunião demonstravam uma preocupação de ordem mercadológica,

pois o capital investido e aquele a investir corriam o risco de sofrer uma redução de valor.

Além desses fatores pontuais, que se tornaram explícitos por terem sido publicados,

existem outros implícitos que, de modo análogo, exerceram poder de influência na

implantação dos edifícios do Plano Massa e na decorrente migração dos espaços

públicos. Destacam-se a produção imobiliária dos Água Verde, Curitiba e

Estação e aquela nos bairros Água Verde e Batel, considerada pelo mercado imobiliário

como fonte rentável de investimento. Além disso, conforme análise da ocupação do trecho

estudado no , observa-se que a própria valorização da terra sofreu intenso

aumento desde o início da implantação do eixo.

A produção imobiliária acompanha as transformações econômicas, capazes de direcionar

os investimentos e a produção do espaço urbano. Por exemplo, o aumento na demanda e

oferta de atividades de comércio e serviços influencia a procura e a oferta do mercado

imobiliário, que são motivadas por compradores ou investidores, ou pelo movimento do

capital excedente.

Sendo assim, a realidade da economia internacional, nacional e local foi decisiva para as

estratégias de ação do setor imobiliário. Entre aquelas que se mostraram marcantes

destacam-se: a política de investimentos industriais locais, em 1974 e início de 1990.

Destinava-se a assegurar o desenvolvimento da cidade, mas contribuiu também para as

transformações da urbe, com investimentos conferidos ao setor terciário. Além disso, com

o aumento de renda da população, esta pôde adquirir bens duráveis e não duráveis,

aquecendo o mercado imobiliário.

Em seguida, manifestou-se a instabilidade econômica brasileira, desde o início da

implantação dos Eixos Estruturais em 1980, e a crise econômica gerou impacto sobre a

municipais

shopping centers

Capítulo 5
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6
situação econômica, com aumento da inflação e retração da produção e a conseqüente

escassez de bens e serviços. Entretanto, no Paraná, o excedente de capital dos produtores

agrícolas atenuou a inflexão da produção imobiliária Em 1993, ocorreu a criação do Fundo

Imobiliário de Investimento (FII), direcionado para a realização de projetos imobiliários

mediante a compra de cotas, o que facilitou os consórcios. O ano de 1994 teve como

marco regulatório a estabilidade monetária que, aliada às reformas institucionais do

sistema financeiro, causou o fortalecimento do setor imobiliário. Em 2001, após o atentado

terrorista em solo norte-americano, houve um processo de desaceleração econômica,

com redução de financiamento, alta taxa dos juros e incerteza política, fatores que

repercutiram na produção imobiliária de Curitiba. Depois disso, a economia nacional

desacelerou, tendo voltado a se acelerar em 2004; em 2008, o mercado imobiliário atingiu o

auge de sua produção.

Além disso, faz-se mister notar que, no período estudado, houve grande diversidade de

fatores econômicos que exerceram influência sobre a produção imobiliária, como sistemas

de financiamentos e crédito privado e público, utilização do Fundo de Garantia do Tempo

de Serviço (FGTS), taxas de juros, inflação, Custo Unitário Básico da Construção Civil

(CUB), planos de governo, leis urbanísticas, trabalhistas, tributárias e ambientais, poder de

compra do investidor ou usuário, taxa ambiental, índices econômicos de crescimento do

país, política monetária, entre outros.

As análises do presente trabalho foram

considerando o cenário socioeconômico da época. Não se pretendeu, portanto, abordar

integralmente os fatores que a influenciaram nem estabelecer um caráter generalizado

sobre a influência dos aspectos socioeconômicos na produção imobiliária. Some-se a isso

a necessidade de levar em conta o contexto político, cultural e histórico, bem como as

condicionantes próprias de cada edifício estudado.

Os métodos e técnicas aplicados no estudo podem ser considerados adequados para

trabalhos futuros, mas deve-se observar a dinâmica urbana ligada aos contextos

limitadas à ação do planejamento urbano

.
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6
históricos, sociais, culturais, econômicos, políticos e tecnológicos. Tal dinâmica alterou o

uso e a vivência nos espaços de domínio público e privado e assim contribuiu para

mudanças significativas no meio urbano.

No discutiu-se, sem pretensões de esgotar o assunto, a relação do contexto

socioeconômico de Curitiba com a produção imobiliária no trecho estudado, para o

mesmo período. Foi constatado que, em alguns momentos, houve disparidade entre as

duas realidades, principalmente no intervalo compreendido entre os anos de 2001 e 2006.

Como hipótese - com a ressalva de que não corresponde à tese principal , mencionam-se

de um lado o acréscimo no valor do terreno e de outro, a mudança de foco do mercado

imobiliário para outras áreas da cidade.

Mesmo com a tensão desse segmento de mercado e a do contexto socioeconômico,

constatou-se que as mudanças ocorridas em decretos e leis municipais sobre o uso e

ocupação do solo nos Setores Estruturais também contribuíram para a implantação dos

edifícios do Plano Massa e para o processo mencionado de migração dos espaços

públicos. No tocante a essa discussão, atingiu-se o objetivo específico inicialmente

proposto de interpretar as mudanças no uso e apropriação do espaço público desde o

período do "Plano Preliminar de Urbanismo", em 1966, até a situação em 2008.

Acrescentem-se às tensões citadas os critérios para a implantação do Plano Massa,

determinados inicialmente pelo Decreto Municipal nº 855/75, que foi alterado pelos

decretos municipais nº 408/76, nº 247/80, nº 399/80, nº 464/81, nº 220/87, nº 579/90,

atendendo atualmente ao nº 190/00. Essas mudanças, envolvendo supressões,

adequações, complementações e inclusões, foram descritas nos e e

algumas merecem destaque. O Municipal não permitia a construção de

usos comerciais e prestação de serviços nas vias externas ao Setor Estrutural,

desmotivando a implantação de galerias como passagem entre ruas. A partir do Decreto

Municipal , houve permissão para a construção de torre destinada a escritórios.

Após o Decreto Municipal , houve tolerância à ocupação do térreo com galerias

Capítulo 5

Capítulos 4 5

Decreto nº 855/75

nº 247/80

nº 464/81
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transversais ao alinhamento, incentivo à construção de áreas comerciais no

embasamento, pois foram consideradas não computáveis para o coeficiente de

aproveitamento, e possibilidade de construção de um pavimento intermediário como

prêmio, desde que utilizado como área de recreação. O Municipal

complementou o anterior determinando como não computáveis para o coeficiente de

aproveitamento as áreas com até 50% da área total do embasamento. Nos termos do

Municipal , houve incentivo sob a forma de potencial construtivo para a

ocupação de torres de comércio ou de serviços, o que contribuiu para a mistura dessas

funções nas vias estruturais; reduziu-se o coeficiente de aproveitamento de seis para

quatro; aumentou-se o afastamento das divisas; e incluiu-se a possibilidade de

desconsiderar a proposta específica do Plano Massa, tendo em vista a preservação do

patrimônio histórico, cultural ou natural da cidade, bem como as características de

acentuada declividade do terreno. A Municipal mudou o afastamento das

divisas dos edifícios para o índice h/6, alterando a altura e, conseqüentemente, a redução

do potencial construtivo do edifício.

No trecho estudado, observou-se que alguns edifícios não atenderam às premissas do

Plano Massa quanto à galeria externa e à ocorrência da subutilização do potencial

construtivo, pois em vários deles não se construíram torres.

A categoria de análise para diagnosticar o processo das transformações de migração

consistiu na permeabilidade espacial entre o espaço público e o interior do edifício, de

modo que os espaços públicos, tipificados aqui pelas galerias do Plano Massa, mudaram

sua configuração de uso e forma, com o passar do tempo, modificando o caráter da

categoria de uso para espaços semipúblicos.

Como decorrência do processo de migração dos espaços públicos, afirmam-se as

: a primeira, de que o fator da presente nos

edifícios do Plano Massa pode contribuir para tal processo, e a segunda, de que a falta de

entre os edifícios e o tecido urbano contribui para a redução do

Decreto nº 220/87

Decreto nº 579/90

Lei nº 9800/2000

hipóteses secundárias multifuncionalidade

permeabilidade espacial
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uso dos espaços públicos, no trecho e período histórico estudados.

Com relação à , afirma-se que as diversas funções agrupadas, sejam

no meio urbano ou em um único edifício, atraem pessoas diferentes, conduzidas pelos

seus distintos destinos e objetivos, em horários diversos, que dinamizam o uso e a

ocupação dos espaços.

Com a promoção das múltiplas funções nos edifícios, com comércio, serviços, habitação e

escritórios, o uso dos espaços públicos e semipúblicos pelos pedestres pode contribuir

para o encontro e a integração das pessoas e para a vitalidade urbana. Todavia, a migração

dos espaços públicos e outros fatores podem contrariar essa hipótese, passando a

caracterizá-los como edifícios que se fecham para a cidade. Nos edifícios do Plano Massa,

o uso habitacional prevalece sobre o de comércio e de serviços nas torres dos edifícios

analisados. Isso significa, por um lado, que os espaços públicos são utilizados em horários

variados do dia e da noite, apesar de quase todos os usuários dessas edificações

recorrerem ao transporte individual. As múltiplas funções, por outro lado, distribuídas em

certo trecho urbano, colaboram com a vitalidade deste.

Portanto, salienta-se que, a fim de a multifuncionalidade potencializar a utilização dos

espaços públicos, uma das premissas é que estes se abram para a cidade e se integrem

em vários níveis, principalmente socioespacial e funcional.

A partir da caracterização e análise de tipologias da , no trecho e

período histórico estudados, é possível identificar alguns elementos espaciais dos edifícios

multifuncionais que elevam o seu potencial para se integrarem com o tecido urbano.

A interação do edifício do Plano Massa e do seu entorno imediato tem um elemento de

transição que contribui para o aumento da permeabilidade espacial: as galerias cobertas

ao longo dos edifícios que, por meio do recuo destes no piso térreo, amplia a largura das

multifuncionalidade

permeabilidade espacial

calçadas e dá continuidade a elas, aumentando, assim, o espaço de uso público. Como

apontam Alcock, Bentley e Mcglynn (1999, p. 12): somente os lugares que são acessíveis

ao público podem proporcionar alternativas. A vitalidade de um lugar pode ser medida
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através de sua capacidade de ser penetrado, ou que através dele ou dentro dele se pode

circular de um lugar a outro .

A partir da análise das tipologias de permeabilidade espacial, classificadas em A , B ,

C , D e E , constata-se a prevalência da tipologia A , seguida pelas B e E , C e D .

É preciso observar que a D , embora se apresente em menor quantidade, ocupa quadras

inteiras, e que as galerias do Plano Massa são desconsideradas representando, assim, o

exemplo de edifício que nega a cidade e atrai as pessoas para que permaneçam o maior

tempo possível no seu interior, não favorecendo a permeabilidade com o entorno imediato.

Assim se mostra a tendência dos espaços públicos à migração por intermédio de galerias

mistas sem passagens e da implantação de espaços fechados, como nos

.

Verificam-se, desse modo, o deslocamento dos espaços públicos para o interior dos

edifícios, com o passar dos anos e, conseqüentemente, uma mudança que diminui a

interação das pessoas com a função comercial ao longo dos edifícios. Além disso, o fato

de os espaços públicos se tornaram semipúblicos coletivos, como acontece com os

confere validade à tese da ocorrência de uma migração dos espaços públicos.

Os fatores que influenciaram a redução da permeabilidade espacial no trecho estudado

foram verificados no Capítulo 5 e consistem de modo relevante:

a) na geometria dos lotes, composta pela dimensão reduzida da sua área ou largura e

formas irregulares e declividade topográfica, que não colaboraram com a concepção

de edifícios com espaços abertos ou semipúblicos. Há também a questão da

profundidade do lote, insuficiente para que o projeto arquitetônico contemplasse

galerias internas que atravessassem os edifícios, e a diversidade de funções que

promoveria maior fluxo e concentração de pessoas;

shopping

centers

shoppings,

b) na legislação municipal vigente na época, especialmente o Decreto nº 855/75, que não

contemplava a passagem de uma rua para a outra e, conseqüentemente, ocasionava a

falta de permeabilidade entre as quadras. Também o Decreto Municipal nº 399/1980
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determinava que os terrenos situados em zonas confinantes aos setores estruturais,

com frente para as vias externas, admitirão somente a construção de moradias , não

colaborando com a multifuncionalidade do setor. A partir do Decreto Municipal nº

579/1990, foram permitidos usos de comércio e serviços para edifícios localizados nas

vias externas;

c) no predomínio do tipo de acesso independente dos edifícios estudados em

comparação com o tipo integrado, sendo que aquele poderia contribuir para a

integração ou encontro entre as pessoas. Esse, inclusive, é um dos motivos que

conduziram a autora do presente trabalho à sugestão de substituir o termo

multifuncional , no caso dos edifícios, por ;

d) no contexto sociocultural da cidade que, ao atender à demanda de espaços

privatizados, como os , negou os espaços públicos pertencentes às

quadras, item abordado nos e ;

f) na descontinuidade linear no percurso das galerias do Plano Massa, pois quando

esses edifícios estão concentrados lado a lado com outros que não têm galerias,

verifica-se entre eles a presença de paredes que assim se tornam barreiras físicas e

visuais, mudando a direção do caminho das pessoas e o sentido de atração para que

estas continuem seu percurso;

g) na presença de degraus e insuficiência de conservação das calçadas, representando

obstáculos físicos à concentração e ao fluxo das pessoas sob as galerias e

externamente a elas;

h) na limitação do fluxo e mobilidade dos pedestres, de um lado e outro das vias que

compõem o Eixo Estrutural. Essas vias uma central e duas laterais destinam-se a

veículos, o que dificulta a travessia de pedestres e constitui uma barreira físico-espacial

para que eles acessem os espaços públicos paralelos às vias laterais;

i) na questão social, em que o fechamento de algumas galerias do Plano Massa e a

interiorização dos espaços são motivados pela insegurança de proprietários e

interfuncional

Capítulos 3, 4 5

shoppings
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cidadãos. Salienta-se que a alegação do espaço fragmentado em termos de

segurança contribui para a redução da permeabilidade social e decorrente segregação

social.

Dentro da lógica do capitalismo, a condução do pensamento que levou à migração

deformada dos espaços públicos, especialmente no trecho estudado Eixo Estrutural Sul

em Curitiba , envolve as transformações econômicas, políticas e sociais não só da

realidade local, mas também dos países capitalistas. Essas transformações contribuíram

para a formação da lógica do Pós-Modernismo, em que o consumismo, o individualismo e

a competitividade se fazem presentes.

Tais discussões foram fundamentadas no e analisadas em trecho e períodos

específicos na cidade de Curitiba nos . A seguir, provoca-se uma reflexão

sobre a Curitiba Pós-Moderna, a fim contribuir para as bases de estudos científicos e

acadêmicos e ainda para trabalhos futuros.

Por fim, serão sugeridas diretrizes básicas para a elaboração de projetos arquitetônicos e

urbanísticos que contemplem a multifuncionalidade e a permeabilidade espacial como

contribuição para a vida urbana.

Capítulo 3

Capítulos 4 e 5
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Perante o quadro da fragmentação do espaço público enquanto espaço social, do

consumismo, do individualismo, da alienação e da segregação, questiona-se se a cidade

de expressa características da . O intuito consiste em

reconhecer no pensamento da Pós-Modernidade os seus elementos característicos, para

então analisar a privatização dos espaços urbanos por meio da intervenção dos edifícios

do Plano Massa no Eixo Estrutural Sul em Curitiba.

O reconhecimento da absorção da Pós-Modernidade em Curitiba baseia-se em um

conjunto de experiências, transformações, pressupostos e proposições do período entre

1983 e a atualidade. O marco determinante do ano de 1983 se encontra na implantação do

primeiro de grande porte na capital o , e à de outro, o Água Verde,

(localizado no trecho correspondente ao estudo de caso). Tais intervenções, como citado

anteriormente, contribuíram para o início do processo de transformações no uso dos

espaços urbanos interiorizados e, conseqüentemente, no comportamento e modo de vida

das pessoas.

No período anterior a 1983, houve um processo de transformações urbanas como fruto do

Plano Preliminar de Urbanismo, demarcando a cidade em eixos lineares de expansão,

baseados no tripé uso do solo, sistema viário e transporte coletivo. O marco da

implantação dos eixos ocorreu em 1974, quando Curitiba passou a dispor do sistema de

ônibus em vias exclusivas e em 1979, quando os edifícios do Plano Massa começaram a

ser construídos. Em 1974, também se deu início à industrialização em Curitiba, fator

propulsor de crescimento econômico e, portanto, facilitador de acesso a financiamentos e

investimentos no setor imobiliário.

Outro marco se estabeleceu em 1996-1997, com a implantação dos s Curitiba

(1996) e Estação (1997), também situados no Eixo Estrutural Sul.

Curitiba Pós-Modernidade

shopping center Mueller

hoppings

Enquanto a proposta do Água Verde foi a de integrar espacialmente física e

visualmente , os espaços públicos das galerias do Plano Massa e as ruas laterais, a

Shopping

6.1 CURITIBA PÓS-MODERNA?
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proposta dos outros dois não atendeu às premissas do Plano Massa e as edificações se

fecharam para o interior da quadra.

De um lado, pode-se considerar que a concepção e a implantação dos Eixos Estruturais e

dos edifícios do Plano Massa ainda pertencem à Modernidade, por expressarem um

modelo de planejamento racional que procura seguir uma unidade. Harvey (2007, p. 49)

aponta que:

Pelo fato de existir, em 1980, uma legislação que regulamentava para além dos parâmetros

de uso e ocupação do solo, chegando a interferir em questões arquitetônicas, como as

galerias e sua profundidade e no embasamento comércio e serviços, evidencia-se a

existência de um planejamento regulador, limitador e previsível.

Em contrapartida, a arquitetura e o projeto urbano da Pós-Modernidade cultivam um

conceito de tecido urbano como algo necessariamente fragmentado, um uso de correntes,

muitos dos quais podem ser efêmeros (HARVEY, 2007 p. 69).

Ao considerar a arquitetura como sistema de comunicação, Montaner (1999) argumenta

que o Modernismo é incapaz de transferir significados e valores simbólicos e propõe utilizar

a linguagem funcionalista das fábricas, oficinas e hospitais para resolver a forma de todos

os tipos.

Observa-se também, a partir do estudo realizado, que não há uniformidade na linguagem

arquitetônica dos edifícios do Plano Massa. Embora volumetricamente atendam às

premissas legais e expressem a Modernidade, alguns deles reúnem partes , como se

fossem colagens fragmentadas com linguagens retóricas e superficiais, expressões

características da Pós-Modernidade. Assim como Harvey ( ) referencia a

(Nova Orleans), de Charles Moore, como uma das obras clássicas da arquitetura pós-

Os planejadores “modernistas” de cidades, por exemplo, tendem de fato a

buscar o “domínio” da metrópole como “totalidade” ao projetar

deliberadamente uma “forma fechada”, enquanto os pós-modernistas

costumam ver o processo urbano como algo incontrolável e “caótico”, no qual a

“anarquia” e o “acaso” podem “jogar” em situações inteiramente “abertas”.

2007 Piazza d´Italia
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modernista, o autor discute que a obra é tratada como um cenário teatral, um fragmento

inserido em um contexto novo e moderno, representando um ecletismo de estilos. Como

exemplo de expressão pós-modernista no Eixo, há o Estação, cuja arquitetura

sofreu transformações funcionais e estéticas ao longo dos últimos doze anos. Ele tem,

portanto, caráter mutante e retórico na profusão de formas e elementos figurativos.

A questão das funções que compõem tanto a cidade como o edifício é vista pelos

modernistas como algo racional, elevado a um certo grau de padronização e com

possibilidades de multiplicação. Para Krier (1987 HARVEY, 2007), o planejamento

urbano modernista e os tipos de construção arranha-céu, arranha-solo, setor central de

negócios e faixa comercial, entre outros , são concentrações horizontais ou verticais de um

mesmo uso em uma zona urbana. O arquiteto critica a monofuncionalidade, deixando

evidente que “como resultado, a circulação de pessoas entre zonas por meio de artérias

artificiais se torna a principal preocupação do planejador, gerando um padrão urbano que é

[...] 'antiecológico', por ser uma perda de tempo, de energia e de espaço”.

dade. Jameson (2006, p. 65-66) esboça uma análise do edifício Hotel

Bonaventure, em Los Angeles, cuja multifuncionalida

sociais da Pós-Modernidade, ela pode ser considerada uma “época de mudanças” com

intenção de reapropriação por parte da comunidade das áreas redirecionadas para o uso

Shopping

apud(1)

Os edifícios do Plano Massa, embora sejam multifuncionais se considerados cada um

como conjunto, são tidos como monofuncionais por seu funcionamento. Isso porque

funcionam em partes, ou seja, pela justaposição de funções, com acessos independentes

e diferenciados, como se as funções em um mesmo edifício estivessem sobrepostas, e

não articuladas. Tal sobreposição não caracteriza o edifício multifuncional da Pós-

Moderni

de está presente, e “aspira a ser um

espaço total, um mundo completo, uma espécie de cidade em miniatura” propondo,

simultaneamente, espaços para a coletividade, “algo como a prática de uma nova e

historicamente original 'hipermultidão'” que acontece no interior dessa 'minicidade'.

Ao mesmo tempo em que certo desgaste urbano foi gerado pela alteração das relações

(1) Ver KRIER, Leon. : some necessary
explanations. In Architectural Design Profile, nº 65. Londres, 1987.

Tradition-modernity-modernism
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de pedestres que guardam a memória comum de terem surgido como “pontos singulares”

da cidade em uma mesma época (ROSSI, 2001, p.148). É possível afirmar que a

concepção do Plano Massa, que induz ao aproveitamento máximo de uso do solo, foi ao

encontro dos anseios capitalistas, pois a especulação imobiliária anseia pela máxima

ocupação do território a fim de garantir o maior lucro possível.

Dentro da lógica do capitalismo tardio, Jameson (2006, p. 276) entende que no pós-

modernismo, a idéia de mercado é consumida como gratificação; “como se fosse uma

espécie de bônus ou excedente do processo de produção de mercadorias”.

A condução do pensamento que levou à migração deformada dos espaços públicos,

especialmente no trecho estudado, inclui as transformações econômicas, políticas e

sociais, com considerável efeito sobre o processo de consumo. Seja pelo lado do ofertante

ou do comprador, esse sistema de trocas que norteia o mercado é um conceito que

“raramente tem alguma coisa a ver com escolhas e com liberdade, uma vez que todas são

já predeterminadas”, como afirma Jameson (2006, p. 270), o que se expressa no caso dos

edifícios estudados.

O ponto de partida desta análise repousa na proposta dos edifícios do Plano Massa do Eixo

Estrutural Sul em Curitiba, em que forças sociais disputam uma representação própria, que

às vezes significa criar espaços de humanização, ser fonte de investimentos financeiros,

estabelecer modelo para uma imagem de cidade, às vezes ainda significa atender às

forças do Estado. A esse respeito, Someck (1997, p. 157) aponta que:

Cabe salientar ainda que a disseminação de edifícios-galeria pelo mundo demonstra o

surgimento da sociedade capitalista, na qual o novo modo de produção em série requer na

O Estado, representante das elites dominantes, incorpora as contradições entre
as frações de capital e se constitui num agente produtor do espaço a serviço da
acumulação capitalista. O Estado regula essas contradições, articulando entre
si as diversas frações de capital que representa. Regula, ainda, os conflitos
envolvidos na forma dessas frações se apropriarem do excedente social e os
conflitos envolvidos nos interesses pela luta por qualidade de vida.
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cidade espaços destinados ao intenso consumo da enorme gama de produtos

despejados diariamente pelas fábricas. Para Lefebvre (2001), o espaço urbano aparece

como expressão das relações sociais e da produção de uma sociedade. Ou seja, na

medida em que as relações de uma sociedade são alteradas, trazem consigo alterações

para o local em que essas relações serão mediadas. Assim, a arquitetura, palco das

relações sociais e de produção da sociedade, tende a se alterar e a se “re-generar”.

Ademais, a noção de espaço social que, por definição, entende-se ser aquele que “é ao

mesmo tempo obra e produto uma materialização da existência social” (Lefebvre, 2001),

não se mostra incorporada ao espaço físico construído da cidade pós-moderna. Este se

apresenta como produto passível de ser trocado, comprado e vendido, configurando-se

muito mais como espaço abstrato. Parece faltar à cidade da Pós-Modernidade aquilo que

confere aos lugares, enquanto espaços, o sentido da vida humana. Seus espaços são

apropriados abstratamente por meio do duplo caráter da centralidade capitalista: lugar de

consumo e consumo do lugar. (LEFEBVRE, 2001).

Portanto, estudar as transformações dos espaços públicos adjacentes aos edifícios

equivale a compreender que há uma dinâmica de usos com o advento das práticas

capitalistas, em virtude da presença do comércio como função atrativa no interior dos

edifícios.

Sob outra ótica, pode-se observar que apesar de ter o seu lado subversivo, o fenômeno da

especulação imobiliária surge como um fator viabilizador dos planos urbanísticos pós-

modernos, já que estes têm a capacidade de atrair investimentos e contribuir para a

estruturação da vida urbana.

Sobre a importância do espaço público na Pós-Modernidade, Giurgola e Mehta (1994)

observam que as cidades pós-modernas perderam o seu valor representativo com a

preocupação e busca do progresso, de maneira que o significado de uso da rua foi

alterado. Para os autores, a rua considerando a via para pedestres , deve ser um lugar que

propicie encontros, havendo a possibilidade de compará-la a uma sala de visitas. Nessa
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imagem, as fachadas das casas fariam as vezes de paredes. “Para tomar a dar vida à rua,

ela deve ser animada pelo vai-e-vem dos moradores, pelos intercâmbios que estes

mantêm entre si. Tomem suas plantas concisas e distribuam convenientemente as casas

nas beiradas das ruas, restituam-lhes um aspecto humano” (1994, p. 95).

Além disso, Gehl (2006) assinala que o espaço público destinado ao pedestre determina a

qualidade urbanística de uma cidade. E, se a cidade é o lugar de encontro por excelência, é

o espaço público peatonal e sua relação espacial com os objetos arquitetônicos que

contribui para essa qualidade.

Arnheim (2001, p. 210) afirma que tais objetos arquitetônicos não só refletem as atitudes

dos usuários dos espaços, como também influenciam o comportamento humano.

Segundo o autor, “os edifícios têm uma grande participação em determinar até que grau

cada um de nós somos um indivíduo ou um membro de um grupo, e até que extremo

tomamos livremente as decisões obedecendo aos limites espaciais”. E complementa essa

afirmação dizendo que a disposição física de um determinado espaço se refere ao

agrupamento das partes do edifício, à distância entre elas e à simbologia. No entanto, à

expressão visual apontada por Arnheim, somam-se os aspectos funcionais, urbanísticos,

técnicos e socioculturais.

Acrescenta Gehl (2006) que os edifícios devem deixar de ser considerados um fim em si

mesmos a fim de se converterem em um instrumento para potencializar a vida social na

cidade por meio da atração do espaço público, lugar onde se desenvolvem as atividades

urbanas e se percebe a cidade.

Neste ponto, cabe apontar a atenção dada por Rossi (2001) sobre a inseparabilidade da

arquitetura e da cidade, fator de destaque no presente estudo. Verifica-se que a arquitetura

passa a ser parte substancial do que se identifica como lugar. Isso porque é por meio dela

que se forma e se desenvolve a memória dos lugares e dos homens e se possibilita o

entendimento da cidade como obra. ”Assim, o fato urbano e sua arquitetura, que são uma

só coisa, constituem uma obra de arte” (ROSSI, 2001, p. 117). Porém, as “obras” da pós-
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modernidade retiram da urbe a condição de cidade da festa e a levam para o interior

arquitetônico, recriando a idéia de lugar público.

Em uma visão global, observa-se que durante esse processo se tem ofuscado a visão

contínua e homogênea que pareciam propor as vanguardas, que se tem entrado em um

universo intelectual de pluralismo e descontinuidade, que se tem perdido uma de suas

mais importantes qualidades da vida urbana, a busca da riqueza da sua complexidade e do

contraste.

Portanto, percebe-se a necessidade de discutir a intervenção nos espaços (públicos ou

não) nas cidades e de refletir sobre ela. Há vivacidade, mutabilidade, flexibilidade e

possibilidade de diálogos, de modo a considerar o pensamento sistêmico do arquiteto e

urbanista, tanto no processo de planejamento urbano como nos projetos de arquitetura.

E, apesar da tendência da migração deformada dos espaços públicos, a cidade, enquanto

local de mediação, de contato social, continua a ser o espaço com maior riqueza, maior

mescla de funções e maior potencial de produzir o contato social. Apesar dos esforços do

capital privado em interiorizar o espaço público, a cidade exterior continua a ser necessária

na cidade pós-moderna. E os edifícios multifuncionais poderão contribuir para a vitalidade

urbana se conseguirem dialogar com a cidade, promovendo a permeabilidade espacial, e

não se apresentando como barreira arquitetônica.

Em vista do conceito em que se inserem e da imprecisão do conceito na bibliografia,

, pelo significado do prefixo “inter”, que tem, entre outros, o sentido de

reciprocidade . Tal efeito corresponde à relação espacial em, pelo menos, dois níveis: entre

as funções do edifício - com a presença de acessos integrados, entre a permeabilidade

espacial do público e semipúblico , sem que o edifício se feche para a cidade.

A seguir, foram sugeridas diretrizes básicas para elaboração projetual de

.

sugere-se que o termo utilizado para edifícios “multifuncionais” seja

“interfuncionais

edifícios

“interfuncionais”

”
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Após as análises das tipologias de permeabilidade espacial, foram determinados, no

Capítulo 5, alguns fatores indutores de permeabilidade espacial como elementos que

influenciam a relação de integração do edifício com o entorno imediato, o que representou

um dos objetivos específicos da tese. De modo análogo, apresentaram-se cenários

espaciais que demonstraram a permeabilidade espacial e a multifuncionalidade como

alternativas ao resgate do uso dos espaços públicos.

A partir do diagnóstico desses fatores, sugerem-se alguns parâmetros para a elaboração

de diretrizes projetuais arquitetônicas e urbanísticas que podem contribuir com a

minimização da redução dos espaços públicos e com a permeabilidade espacial dos

edifícios interfuncionais. Salienta-se que tais diretrizes estão limitadas a essa categoria de

edifícios que se abrem para o ambiente urbano e constituem-se:

a) na presença de diversas funções entre elas habitação , e usos que requeiram horários

diferenciados, conforme defendido por Jacobs (2003);

b) na conexão entre pontos da extremidade dos espaços externos e internos,

favorecendo a passagem das pessoas no tecido urbano;

c) na dimensão de aberturas que deve convidar o pedestre a acessar o edifício, sem

causar monumentalidade extrema ou ser reduzida a ponto de ele não saber da

existência do acesso. Arnheim (2001, p.178) afirma que se experimenta a abertura ou o

fechamento de qualquer edifício como parte da ação recíproca entre acesso e

obstáculo. Um edifício com poucas aberturas, por exemplo, parecerá mais proibitivo

quando em contraste com um espaço aberto. O autor complementa: “As aberturas do

edifício são continuações do espaço exterior que penetra no edifício debaixo dos tetos

e terraços, e entre as peças verticais”.

Essa leitura de espaço geométrico é claramente visível na área de estudo, visto que os

6.2 SUGESTÕES PARA ELABORAÇÃO
DE DIRETRIZES PROJETUAIS
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Eixos Estruturais de Curitiba não só tendem, mas também atendem a uma legislação

específica de ordenamento dos edifícios que os compõem. Some-se a isso ainda o

traçado geométrico determinado pelo sistema viário, que se justifica pela intenção de

uso das vias por transporte coletivo de massa. A crítica não se dirige ao traçado

geométrico, mas à ocupação e aos projetos dos edifícios, à permeabilidade espacial

entre os espaços públicos e semipúblicos;

d) na minimização de barreiras físicas, visuais e sociopsicológicas, atentando-se para

formas compositivas que permitam a visualização da gradação dos espaços internos,

e na redução de arquiteturas defensivas, apontadas por Caldeira (2000);

e) na consideração da densidade relativa do entorno, a qual deve ser suficientemente alta

a fim de promover maior fluxo de pedestres e maior possibilidade de permeabilidade

espacial entre os espaços públicos e semipúblicos;

f) nos espaços comuns, capazes de atrair e favorecer a interação das pessoas, seja

como possibilidade de encontrar, ver ou perceber, respeitando-se as categorias de uso

e apropriação para espaços públicos, semipúblicos, semiprivados e privados. Os

graus de intensidade de contatos são estabelecidos por Gehl (2006) e significam a vida

entre os edifícios com a necessidade de contato entre as pessoas. Também Okamoto

(2003, p. 253) estabelece que, segundo a psicologia ambiental, “a missão da

arquitetura é criar espaços sensíveis e estimulantes que favoreçam o desenvolvimento

da existência humana”;

g) na presença de espaços de permanência, que podem ou não estar localizados nos

espaços comuns. Conforme Gehl (2006), somente quando existem oportunidades

para sentar, outras atividades urbanas são atraídas, como comer, jogar, tomar sol, olhar

as pessoas e são vitais para a qualidade do espaço público.

É importante considerar, em cada projeto, os contextos histórico, social, cultural,

econômico, político e tecnológico, entre outros.
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Os planejadores e teóricos de arquitetura e urbanismo, bem como os sociólogos,

geógrafos, economistas, psicólogos e outros profissionais de áreas correlatas, podem

fazer uso das diretrizes aqui especificadas para desenvolver estudos ou projetos que

possibilitem a integração do edifício e do ambiente urbano. As possíveis aplicações deste

estudo são diversas, apresentando potencial para rever a tendência de migração dos

espaços públicos e conectar perceptivamente espaços de convivência e, nesse processo,

transformá-los. Tal fato poderá provocar reflexões e iniciativas em diversas áreas da

Arquitetura e Urbanismo e de outras ciências.

Além do âmbito da arquitetura, tais sugestões de diretrizes permitem desdobramentos em

outras áreas do conhecimento, principalmente:

a) história avaliação das mudanças ocorridas no entorno imediato e no local após a

implantação de edifícios interfuncionais;

b) psicologia - estudo das conseqüências psicológicas produzidas por novas formas de

viver e se relacionar com o mundo por meio de espaços interiorizados, e avaliação do

comportamento das pessoas nos edifícios interfuncionais;

) sociologia e antropologia - impactos que as novas relações sociais na interface do

espaço público e do edifício provocam na cultura e sociedade;

d) geografia e urbanismo desenvolvimento de base de dados georreferenciados para a

determinação de raio de abrangência dos edifícios interfuncionais, e estudo dos

edifícios interfuncionais aplicados à sustentabilidade urbana;

e) direito análise da propriedade de direito em edifícios interfuncionais, considerando a

presença de galerias cobertas ou espaços intersticiais entre o público e o semipúblico;

f) estatística desenvolvimento de modelo analítico de fluxos e concentração de pessoas,

aplicado a diferentes tipologias de permeabilidade espacial;

g) economia e administração análise das influências do cenário econômico nacional na

produção imobiliária local, avaliação de desempenho após a implantação de funções

comerciais e serviços nos edifícios interfuncionais, análise do estudo de viabilidade

financeira entre edifícios monofuncionais, multifuncionais, e interfuncionais.

c
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As contribuições deste estudo e as sugestões para trabalhos futuros, científicos,

acadêmicos, ou práticos, podem ser aprofundadas, com o objetivo de propor às pessoas

espaços humanizados. Nesse sentido, o desafio da arquitetura e urbanismo perante este

trabalho visa a novas possibilidades para a vida urbana e contribui para a busca de um

desenvolvimento urbano sustentável, em nível social, financeiro e cultural.
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