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O início da ocupação da região do 
Pinheirinho foi marcada pela presença de 
fazendas e suas famílias proprietárias, que 
foram decisivas para o desenvolvimento inicial 
local. Fenianos (2000) aponta que, no início da 
ocupação, a região era dividida entre poucas 
famílias, com destaque para a Claudino, 
estabelecida na Fazenda dos Macacos (atual 
Capão Raso) e a Lourenço, localizada no 
Capão do Alto (Pinheirinho). Em 1862, aparece  
pela primeira vez o nome da Fazenda 
Pinheirinho, de propriedade da família 
Lourenço, inserida no Capão do Alto.

No começo do século XX 
a ocupação do Pinheirinho ainda 
se dava em ampla maioria por 
fazendas. Para a atender a 
pequena demanda local  e 
também o �uxo de viajantes, 
surgiu um pequeno núcleo 
comercial denominado ��Cruzeiro 
da Bela Vista��. Neste mapa de 
1915 aparece a nomenclatura de 
��Cruzeiro�� próxima à área do �� 
Campo do Pinheirinho��, ambas 
localizadas numa região análoga 
ao atual núcleo do subcentro, já 
sobre os caminhos e estradas que 
viriam a se tornar algumas das 
principais vias da região nos dias 
de hoje.
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A partir da década de 1950 dois fatores 
concorreram para transformar de forma 
drástica e permanente o per�l da região: a 
construção da rodovia BR-2 (BR-116) e o início 
da implantação de loteamentos residenciais 
nas terras pertencentes às fazendas, por 
iniciativa das famílias proprietárias (PMC, 1996; 
FENIANOS, 2000). A rodovia conferiu maior 
acessibilidade à área, mas a infraestrutura 
precária e ausência de serviços básicos nos 
loteamentos era notável. Tais fatores �zeram 
com que o preço da terra fosse baixo e o per�l 
da ocupação, popular.   

A época entre o  �m do século XIX e 
início do XX marcou o início das atividades 
comerciais no local, normalmente instaladas à 
margem dos caminhos que cortavam a região 
e que visavam atender, além da pequena 
demanda dos moradores, o �uxo de viajantes 
que por ali circulavam. O Pinheirinho desde  o 
ínicio de sua ocupação se constituira em local 
de passagem para tropas e viajantes que se 
deslocavam em direção ao Sul, bem como aos 
que rumavam para São Paulo, o que ajudou a 
fazer o comércio local prosperar. 

Dentre os processos que surgem com o crescimento 
e aumento da complexidade das aglomerações urbanas e 
que produzem novos conteúdos espaciais, os fenômenos de 
centralização e descentralização se destacam por sua 
importância na estruturação urbana. A formação de 
subcentros é discutida por Villaça (2001), Sposito (2004) e 
Corrêa (2005) como resultado do processo de 
descentralização, promovido pelos movimentos de repulsão 
do centro tradicional e surgimento de novos pontos de 
atração no território urbano, dotados de centralidades, com 
o advento de novas tecnologias e transportes mais �exíveis 
baseados na estruturação viária. Essas dinâmicas são 
produzidas por diversos agentes sociais em meio às 
disputas entre classes que permeiam a história das cidades.

O subcentro do Pinheirinho, localizado entre os 
bairros do Pinheirinho e Capão Raso, na região sul da cidade 
de Curitiba, Paraná, é um exemplo de área de atração de 
atividades terciárias fora do centro da cidade, surgido a 
partir do processo de extensão da ocupação urbana do 
território curitibano impulsionado pelo grande aumento 
populacional da cidade a partir dos anos 1950. Sua 
consolidação ocorrida durante as décadas seguintes o 
colocou entre os principais subcentros da cidade (IPPUC, 
1987), embora as diretrizes e planos propostos pelo 
planejamento não o tenham estimulado, fato que justi�ca o 
estudo e incorporação desse processo às principais 
questões a serem enfrentadas pelos planejadores urbanos 
de Curitiba.

O estudo da área estudo objetivou compreender a 
dinâmica de formação do subcentro do Pinheirinho, tendo 
em vista suas características de alta concentração de �uxos 
e área consolidada de comércio e serviços especializados. A 
partir dessas observações, se buscou elucidar como sua 
con�guração contribuiu para estruturar o espaço urbano e 
como seu processo de formação se relacionou com o 
planejamento urbano, além de identi�car novas tendências 
de uso e ocupação.

Como resultado se identi�cou um núcleo 
consolidado, conforme já retratado anteriormente pelo 
planejamento de Curitiba (IPPUC, 1987) , somado de uma 
área de conversão de usos, onde o uso industrial cede lugar 
a grandes empreendimentos voltados para a classe média 
impulsionados pelo advento da Linha Verde. Além disso, há 
uma área de in�uência abrangendo diversos bairros da 
região sul de Curitiba, onde o processo de ocupação urbana 
ainda ocorre de maneira extensiva e a formação de novas 
centralidades, ainda que em nível hierárquico inferior ao do 
Pinheirinho, comprova a fragmentação e aumento da 
complexidade da estrutura urbana de Curitiba.

Tais elementos e processos contêm uma série de 
de�ciências e potencialidades que devem ser exploradas no 
projeto, visando à reabilitação e fortalecimento do subcentro 
do Pinheirinho de forma inclusiva e que promova o acesso à 
cidade de forma ampla aos cidadãos curitibanos.  

O Plano Diretor de 1966 
estendeu o zoneamento até a 
área do atual núcleo do 
subcentro. No entanto, as 
zonas delimitadas para a área 
se dividiam entre residencial e 
industrial (ao longo da BR-116). 
O setor estrutural previsto 
passaria em local distinto do 
que é visto hoje, alteração que 
se deu em 1972, baseada na 
maior facilidade em implantá-
lo sob via já consolidada. Com 
esta mudança, o ponto �nal do 
eixo sul passou a ser no local 
onde se encontra o núcleo do 
subcentro do Pinheirinho.

Embora houvesse uma 
ideia de descentralização contida 
no Plano Preliminar de 1965, que 
serviu de base ao PD 1966, esta 
proposta foi preterida no produto 
�nal. Contudo, em 1985 se 
realizou um novo estudo para o 
P l a n o  M u n i c i p a l  d e 
Desenvolv imento  Urbano 
(PMDU), onde se identi�cou 5 
grandes subcentros no território 
curitibano, dentre os quais o do 
Pinheirinho, cuja abrangência 
correspondia a toda a parte sul de 
Curitiba. O Plano acabou não 
s e n d o  i m p l a n t a d o ,  m a s 
contribuiu de forma importante 
para o entendimento do processo 
de descentralização em Curitiba.

O Plano Diretor de 1943, o 
primeiro de Curitiba, não previa 
qualquer tipo de ocupação no 
Pinheirinho, desaconselhando 
qualquer ocupação fora dos 
limites da Avenida Perimetral 3, 
cujo ponto mais deslocado do 
centro para sudoeste, estava 
localizado no Portão. Também 
chamada de AP3, essa avenida 
representava os limites da região 
onde se pretendia urbanizar pois, 
segundo o Plano Agache, "a 
extensão disseminada para fora 
dos limites da AP3 acarretaria 
di�culdades para todos os 
serviços públicos" 

Campo do 
Pinheirinho

Núcleo do 
subcentro

Com a transformação da BR-476 (BR-
116) em via urbana, denominada Linha Verde, 
adotou-se um novo zoneamento para a área 
que abrange o parque industrial em processo 
de desativação ao lado do núcleo do 
subcentro, com o objetivo de torná-lo um pólo 
de desenvolvimento. Novos parâmetros 
passaram a permitir uma maior verticalização e 
o incentivo a usos mistos, contudo, a ocupação 
da área vem con�gurando espaços fechados, 
formando enclaves monofuncionais voltados à 
moradia de classe média, em contraste com a 
ocupação histórica da região.

Novo zoneamento Linha Verde
(2011)

Intensi�cação da ocupação
(décadas de 1960 e 1970)

Durante os anos 1960 e 1970 a região do 
Pinheirinho passou por um forte aumento 
populacional, decorrente dos loteamentos a 
preço baixo que iam sendo produzidos e 
também de invasões e projetos governamentais 
de moradia social, impulsionados também pela 
criação da CIC. Contudo, a infraestrutura urbana 
era precária e implantada num ritmo muito 
inferior à ocupação do território. O acesso ao 
centro  ainda  de�ciente  favoreceu  o 
fortalecimento de uma centralidade no atual 
núcleo do subcentro, rea�rmada pela instalação 
de equipamentos publicos no local ao longo 
dos anos posteriores.
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MADIANITA NUNES DA SILVA
ORIENTADORA 5 PARÂMETROS CONSTRUTIVOS

E ÁREAS LIVRES PÚBLICAS

Sistema de áreas livres e áreas verdes públicas

Considerando a carência de áreas livres públicas tanto no núcleo do 
subcentro, quanto no seu entorno, a proposta inclui a criação de algumas 
áreas em terras a serem adquiridas pelo poder público contando com o 
instrumento de Direito de Preempção, levando em conta que tais áreas 
desempenharão papel importante na integração com outras áreas. Além 
disso, é prevista a requali�cação de espaços já existentes, como a área de 
lazer contígua à Rua da Cidadania, única do tipo dentro do Núcleo, e a 
Praça Zumbi dos Palmares, localizada a norte deste. 

No núcleo é prevista a pedestrianização, facilitável com a retirada do 
ônibus expresso com a futura chegada do Metrô Curitibano, e como visto 
na perspectiva 1. Já ao sul, é pretendida a requali�cação do espaço 
conformado pela alça do anel viário proposto, (perspectiva 2) que hoje 
funciona como retorno viário entre as vias rápidas. Por �m, defende-se um 
projeto de arborização em vias especí�cas que possam realizar a ligação 
entre tais espaços, aproveitando, inclusive, a criação e transformação de 
algumas vias em binários com projeto inteiramente novo de via.

Rua João Rodrigues Pinheiro

Rua José Rodrigues Pinheiro
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Rua Reinaldo Stocco

Parâmetros Atuais:

Coe�ciente de Aproveitamento: 4 

Taxa de máxima de ocupação:
Base (2 pav.) = 100%,
Torre = 50%

Altura Máxima: Livre

Afastamento das divisas:
Até 2 pav. = facultado
Acima de 2 pav. = h/6, mínimo de 2,5m

Obs.: Utilizadas as taxas máximas de ocupação,
tem-se tamanho limitado a seis pavimentos. O
afastamento das divisas em conjunto com os 
lotes exíguos encontrados inviabilizam mais pavimentos.

Setor Estrutural - SE

Parâmetros alterados 
sob a nova proposta:

Coe�ciente de Aproveitamento:
Mínimo: 1, (após 15 anos = 2)
Básico: 4
Máximo: 8 (mediante Outorga
Onerosa do Direito de Construir)

(considerando remembramento de lotes) 

Setor Estrutural - Núcleo do Subcentro

Abrigar maior densidade em relação ao que detém atualmente, dada sua alta 
disponibilidade de infraestrutura. Além disso, a viabilização de áreas maiores disponíveis para 
construção pode viabilizar novos empreendimentos residenciais, que gerem um mix de funções 
maior ao local.

O mudança de parâmetros se refere ao estabelecimento de um Coe�ciente de 
Aproveitamento máximo de 8, só acessível perante o pagamento da Outorga Onerosa do Direito 
de Construir, ultrapassando o coe�ciente 4 que hoje permite-se nesta zona. Dessa forma, são 
conjugados o maior aproveitamento da área com a recuperação de mais-valias, decorrente da 
aplicação do instrumento supracitado.

Considera-se também que a atratividade de investimentos a se realizar com a aplicação da 
Outorga Onerosa do Direito de Construir na área depende de uma aplicação mais ampla deste 
instrumento na cidade como um todo.

Zona Residencial 4 - Adjacente ao Núcleo do Subcentro

De forma semelhante ao proposto para o Setor Estrutural, aplica-se o aumento do 
Coe�ciente de Aproveitamento atingível via Outorga Onerosa do Direito de Construir, passando 
de 2 para o maximo de 4. Entende-se que esta área possui condições de mobilidade muito 
próximas às do Núcleo, por distar menos de 500 m dele, distância facilmente percorrida à pé. 
Dessa maneira, é visada a complementação da densi�cação local, em aproveitamento da 
infraestrutura disponível.

Pólo da Linha Verde - Área Industrial Remanescente

Inserir entre os parâmetros a previsão de lote máximo para o uso habitacional, estabelecido 
em 6.000 m , que poderá abrigar até 200 unidades habitacionais com 120 m  de área total cada, 
num padrão de dimensões semelhante ao desenvolvido em empreendimentos existentes no 
entorno. Esta proposta é acompanhada da recomendação de que não poderão ser  constituídos, 
em lotes contíguos, dois empreendimentos de habitação coletiva.

Por �m, propõe-se também a redução das dimensões de lote mínimo, de 1000 para 750 m, 
viabilizando a existência de quadras menores, mantida a testada mínima de 20 metros. Ressalta-
se que a aplicação dos novos parâmetros está vinculada à efetivação das diretrizes viárias 
demarcadas no Plano, que proporcionem o surgimento de quadras menores.

Pólo da Linha Verde - PÓLO-LVZR-4
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Vias peatonais do Núcleo do Subcentro 

Áreas Industriais Remanescentes prioritárias
para conversão em áreas públicas, visando à conexão peatonal na Linha 
Verde e integração com espaço existente  

Áreas livres públicas
Praças já existentes, dotadas de equipamentos públicos, a serem 
requali�cadas e integradas às demais áreas.

Outros espaços livres 
Em condição de desuso, devendo ser transformados em espaços livres 
públicos.

Vias verdes
Arborização mais intensiva e função de interligação das áreas verdes 
existentes e propostas.

Parâmetros Atuais:

Coe�ciente de Aproveitamento: 2 

Taxa de máxima de ocupação:
50%

Altura Máxima: 
6 pavimentos

Afastamento das divisas:
Até 2 pav. = facultado
Acima de 2 pav. = h/6, mínimo de 2,5m

Obs.: O tamanho exíguo dos lotes, juntamente
com demais parâmetros, inviabiliza a execução de
seis pavimentos.

Parâmetros alterados
sob a nova proposta:

Coe�ciente de Aproveitamento:
Mínimo: 0,5
Básico: 2
Máximo: 4 (mediante Outorga
Onerosa do Direito de Construir) 

Altura Máxima: 
8 pavimentos 
(considerando remembramento de lotes)

Parâmetros Atuais:

Coe�ciente de Aproveitamento: 
Básico: 1
Máximo: 4 (mediante parâmetros 
adicionais) 

Altura Máxima: Livre

Lote Mínimo: 
20m x 1000m  (testada x área)

Obs.: Nesta simulação dos parâmetros atuais
utilizou-se Coe�ciente de aproveitamento
Básico (1) em vez do máximo adotado nas
simulações anteriores.

Parâmetros alterados
e inseridos sob a nova proposta:

Lote Mínimo: 
20m x 750m  (testada x área)

Metragem máxima para uso 
habitacional: 
6.000m  (ou 200 unidades)

Simulação de parâmetros construtivos atuais e propostos Objetivos da proposição de novos parâmetros
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