
 
 

 

 

A (TRANS)FORMAÇÃO DA MALHA URBANA DE CURITIBA:  

UMA ANALISE SINTÁTICA 

 

 

A. S. Peichó, M. E. C. Pellizzaro, J. M. Silva e R. M. Sastre  

 

 

 

 

RESUMO 

 

O uso da teoria da sintaxe espacial para a interpretação de mapas históricos é uma estratégia 

para compreender as transformações das cidades. Esta pesquisa explora o processo de 

evolução urbana do território do município de Curitiba através do levantamento de dados 

históricos e configuracionais a partir do núcleo urbano de 1857 até 1988, situação em que já 

aparece consolidada a malha urbana. Sua estrutura foi analisada em termos de acessibilidade 

e centralidade a partir da medida sintática de integração global. Para tanto, foram desenhados 

mapas axiais sobre a cartografia histórica abrangendo o período citado, em momentos 

representativos no planejamento. Os resultados apontam para a consolidação de 

determinadas decisões de planejamento, historicamente formadas, que determinaram a 

estruturação de Curitiba baseada em eixos de desenvolvimento Norte-Sul e Leste-Oeste. 

Esperam-se identificar as centralidades e a rede de conectividades para cada momento 

histórico, e ainda verificar mudanças ou permanência dos principais eixos e centralidades. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Entender a cidade vinculada com o tempo histórico, através de suas transformações, é 

entender também a própria sociedade, pois é na cidade, nas conexões, nas vias, nos espaços 

gerados, que a própria sociedade fica materializada. Um estudo do passado que serve 

também como uma medida de comparação com o presente e com o futuro, pois, “A forma 

da cidade é sempre a forma de um tempo da cidade, e existem muitos tempos na forma da 

cidade” (ROSSI, 2001). Este tempo, materializado pela disputa de espaços, de interesses, de 

relações econômicas, sociais, políticas, etc., fica registrado de muitas formas, sendo uma 

delas, em nível urbano, a cartografia histórica.  

 

O entendimento da cidade a partir do seu crescimento, auxilia na obtenção de uma imagem 

de conjunto. Conforme Panerai (2006), esta análise, quando vinculada a mapas e pesquisa 

de campo, acaba relacionando as linhas de força do território geográfico com os grandes 

traçados que organizam a aglomeração.  

 
Entender o processo de crescimento urbano é importante porque nos oferece uma 

apreensão global da aglomeração numa perspectiva dinâmica. A períodos de 

estabilidade, quando se firma a coesão interna de uma cidade, sucedem-se 

momentos de ruptura marcados por ampliações importantes, por avanços 

bruscos sobre o território. [...]. Ao revelar os pontos fixos de transformações 

anteriores, o estudo do crescimento permite determinar aquelas lógicas inscritas 

profundamente no território que esclarecem as razões de ser do assentamento 

atual. Começar a análise de uma cidade pelo estudo de seu crescimento é um dos 



meios de apreendê-la em sua globalidade, a fim de determinar o sentido a dar a 

estudos ulteriores mais detalhados. (PANERAI, 2006, p.55) 
 

Para entender essa evolução, a cartografia histórica aparece como um elemento fundamental. 

Como explica Kohlsdorf (1996), para tais estudos recomenda-se a análise da configuração 

por meio da investigação da malha viária, uma vez que este elemento estruturador do espaço 

é aquele mais claramente legível a partir das representações remanescentes. Muitos 

pesquisadores comprovam uma relação forte entre a configuração da malha e a dinâmica 

social correspondente.  

 

A modelagem é um importante recurso para a leitura e análise de fenômenos complexos 

como a cidade. Apesar da limitação, os modelos configuracionais urbanos propiciam um 

excelente ponto de partida objetivo para o entendimento dos problemas e potencialidades na 

cidade. O modelo configuracional, resultado da leitura sintática, permite, além de outras 

coisas, o entendimento da estrutura da cidade e do seu funcionamento. Por causa disso, a 

análise sintática baseada nesta teoria será aplicada como ferramenta principal de análise.  

 

O artigo está organizado em três partes. Na primeira referem-se os procedimentos 

metodológicos adotados e na segunda apresenta-se análise detalhada da geometria do traçado 

urbano nos períodos históricos pré-selecionados. Na terceira parte revelam-se as 

transformações urbanas ocorridas na cidade a partir da descrição das respectivas 

propriedades configuracionais sob a ótica da sintaxe espacial. 

 

2  METODOLOGIA – LEITURA PELA SINTAXE ESPACIAL  

 

O método de análise adotado parte de contextos urbanos historicamente situados e 

desenvolve-se a partir da relação entre as características dos elementos morfológicos e 

funcionais e as propriedades configuracionais.  

 

Os procedimentos teóricos, metodológicos e ferramentais da pesquisa se fundamentaram em 

dois pontos: (a) coleta sistemática de dados e informações específicas, que auxiliaram a 

construção da série histórica de mapas da cidade de Curitiba; (b) e, a partir dos mapas bases, 

elaboração dos mapas axiais, seguida das análises configuracionais, tomando por base a 

Teoria da Lógica Social do Espaço ou Sintaxe Espacial (HILLIER e HANSON, 1984; 

HILLIER, 1996).  

 

A história da cidade de Curitiba, sob o ponto de vista da cartografia histórica, possui um 

acervo de mais de cinquenta mapas. Eles aparecem espaçados de forma irregular até o final 

da década de 1960, e, a partir de então, possuem registros anuais, com o incremento gradual 

de novas tecnologias, como a aerofotogrametria, e as bases CAD, por exemplo. Tendo em 

vista este panorama, selecionamos seis mapas seguindo os critérios de completude e clareza 

de informações, e capacidade de registrar decisões de planejamento significativas. O 

primeiro, de 1857, traz o registro da primeira configuração urbana existente; o segundo, de 

1894, registra o crescimento da cidade para a região sul e a configuração desta no final do 

século XIX; o terceiro, de 1914, mostra a expansão urbana do início do século, período de 

grande crescimento urbano; o quarto, de 1935, mostra a cidade antes do primeiro Plano 

Diretor com características macro em ternos de planejamento urbano, o Plano Agache; o 

quinto, de 1962, registra as transformações do plano anterior e serve como registro da cidade 

antes das proposições do Plano Serete/Wilheim, pois este mudou a lógica urbana de Curitiba 

em termos de desenvolvimento de forma significativa; e, por fim, o sexto mapa, de 1988, 



consolida as modificações do plano anterior, última grande intervenção em termos 

estruturais no planejamento da cidade. 

 

A aplicação do modelo da Sintaxe Espacial oferece uma representação visual do espaço 

sintética e expressiva que permite a comparação não só visual como quantitativa da cidade 

nos diferentes períodos históricos selecionados. 

 

A Sintaxe Espacial, que fundamenta um modelo de descrição da forma espacial, a partir da 

compreensão desta como um sistema relacional, apareceu na década de 80 como uma teoria 

descritiva pertencente a um corpo teórico metodológico mais amplo: o da lógica social do 

espaço (HILLIER e HANSON, 1984). Na análise sintática, a organização da cidade é 

capturada por meio de entidades descritivas que possibilitam a identificação de uma 

configuração espacial, mediante a qual é possível avaliar as relações existentes entre as 

unidades espaciais urbanas. Essas unidades espaciais estão contidas nos espaços públicos da 

cidade, e a análise da configuração da malha destes espaços públicos (ruas e praças) pode 

indicar a existência de condições tanto para a integração, como para a segregação 

socioespacial.  

 

A partir da leitura sintática, e com o objetivo de revelar atributos do sistema urbano de 

Curitiba nos mapas históricos selecionados, estes sistemas foram avaliados quanto a suas 

estruturas hierarquizadas, isto é, os graus de acessibilidade topológica. A categoria de análise 

adotada para estas leituras foram os mapas axiais, por meio de seu valor de integração global. 

As ferramentas do programa Depthmap®, apresentam os resultados de forma gráfica e 

numérica. Na saída gráfica, cores indicam a integração dos eixos: mais quentes (tendentes 

ao vermelho) indicam eixos mais integrados; cores mais frias (tendentes ao azul) indicam 

eixos mais segregados. Já na saída numérica, as vias aparecem tabeladas, hierarquizadas, 

conforme os valores relativos a cada leitura selecionada. 

 

Espaços mais integrados revelam uma maior diferenciação espacial, estimulando o “fluxo 

natural”1 de pessoas e induzindo o surgimento de diversas atividades, segundo a apropriação 

do uso do solo, enquanto, os espaços com menor integração, indicam pouca diferenciação 

espacial, provocando ausência de movimento.  

Por hipótese, os eixos mais integrados são as vias que possuem alto fluxo de veículos e 

pessoas, indicando:  

- Vias mais permeáveis e acessíveis no espaço urbano, a partir das quais mais 

facilmente se alcançam as demais;  

- Caminhos topologicamente mais curtos, a serem alcançados a partir de qualquer eixo 

do sistema;  

- Eixos viários que tendem a assumir uma posição de controle, uma vez que podem se 

conectar a um maior número de eixos;  

- Potencial de integração superior.  

 

A integração pode ser local ou global. A integração global, denominada também de 

integração raio-n (RN), é a integração de uma linha com todas as outras linhas de todo o 

sistema (n – número total de linhas axiais do sistema avaliado) (Medeiros, 2006). A 

integração local corresponde à posição relativa de cada espaço com todos os demais, até uma 

                                                 
1 Movimento Natural” (Natural Moviment): esta premissa surge em 1993, sob forma de artigo escrito por 

Hillier, Penn, Hanson, Grajewski, Xu; a premissa explica como a configuração urbana influencia o Movimento, 

na qual a proporção do movimento nos espaços está mais para a configuração do traçado do que para os fatores 

de atração (atratores).   



profundidade limitada (RN). Essa limitação de profundidade permite observar a estruturação 

local do sistema espacial e, nesse particular, é possível observar a estruturação de centros de 

bairros, por meio da identificação dos espaços que são localmente importantes (Medeiros, 

2006). 

 

Quando observados os mapas axiais sequenciais de uma cidade, de acordo com o padrão de 

desenho das ruas, é possível avaliar, a partir do “valor de integração” médio, que período a 

cidade apresentou melhores ou piores graus de facilidade de deslocamento. Ou ainda, como 

as médias se transformam ao longo do tempo, para um mesmo núcleo urbano, em direção a 

uma malha mais favorável ou não ao movimento.  

 

Destas medidas derivam outras variáveis de interesse, como o núcleo de integração, que 

consiste no conjunto de eixos mais acessíveis de um sistema, geralmente correspondendo ao 

conjunto de linhas vermelhas. Tais áreas tendem a coincidir com os chamados centros ativos 

urbanos, isto é, locais para onde convergem, em quantidade e diversidade, fluxos e usos 

distintos.  

 

Em suma, como fio condutor da análise os mapas serão precedidos de informações históricas 

básicas vinculadas ao planejamento urbano, e posteriormente serão analisadas conforme as 

relações entre história e mapas axiais. A apresentação dos mapas seguirá a seguinte ordem: 

mapa axial à esquerda, mapa histórico à direita, e, no centro, a marcação da porção ocupada 

pelo mapa da época na cidade atual. Nos mapas axiais, algumas vias foram destacadas para 

uma análise dentro do seu próprio contexto, pois foram definidas como as mais integradas, 

e denominadas de “Top 10”. Estas aparecerão descritas em uma planilha comparativa após 

a análise dos mapas propriamente ditos. 

 

3  LENDO CURITIBA: A HISTÓRIA E A CONFIGURAÇÃO URBANA 

 

Capital do estado do Paraná, Curitiba encontra-se geograficamente na parte sul do Brasil e 

conta com 1.746.896 habitantes (IBGE, 2010). Uma cidade que, ao longo de sua história, 

passou por uma série de Cartas, Códigos de Posturas e Planos Diretores que moldaram sua 

estruturação urbana e sua forma de crescimento. Decisões estas que, conforme já 

anteriormente explicado, deixam seus registros na malha urbana e na estruturação da própria 

cidade.  

 

Curitiba foi elevada à categoria de Vila em 1721, época em que existiam apenas algumas 

edificações no entorno da Igreja (GARCEZ, 2006). Porém, ficou mais de cem anos 

estagnada até a sua elevação a Capital da Província do Paraná, em 1854, época em que o 

processo de crescimento urbano regular iniciou, e foi adquirindo um ritmo cada vez mais 

veloz à medida que o século XX se apresentava. O mapa de 1857 (Figura 1) mostra uma 

cidade ainda pouco desenvolvida ao redor do seu núcleo original composto pela igreja e pela 

praça, mas já tinha determinações em Livro Tombo (criadas pelo funcionário colonial 

Ouvidor Rafael Pires Pardinho), e posteriormente pelo Código de Posturas de 1829 

(desenvolvido pelo inspetor geral de terras públicas Eng. Pierre Taulois), quanto ao 

necessário alinhamento retilíneo das ruas e seu crescimento em grade, de forma ortogonal. 

 

A análise da estrutura axial do mapa de 1857, composto de um sistema de 31 linhas, obteve 

um valor médio de integração de 1,67, sendo a rua mais integrada a Rua da Carioca (1), 

(atual Rua Riachuelo), seguida pela Rua do Comércio (2) (atual Marechal Deodoro). Em 



suma, ocorria uma forte relação das ruas mais integradas com o próprio núcleo de fundação 

da cidade. 

 

 
Figura 1 – Curitiba 1857 – esquerda mapa axial e direita mapa histórico 

Fonte: mapa histórico IPPUC, adaptado pelos autores. 
 

Seguindo o processo histórico, um dos principais catalizadores do desenvolvimento urbano 

de Curitiba foi a ferrovia conectando a capital ao litoral, Paranaguá, cidade portuária. Esta 

conexão era responsável pelo escoamento dos produtos agrícolas e abastecimento de outros 

produtos para a capital. O posicionamento da Estação, inaugurada em 1885, a cerca de 800 

metros ao sul da área urbanizada, catalisou o crescimento, adensando a área entre a Estação 

e o Centro (DUDEQUE, 2010). O desenvolvimento desta região foi consolidado pelo Plano 

Cidade Nova de Curitiba, de 1886 (desenvolvido pelo Engenheiro Italiano Ernesto Guaita), 

em que foram propostas vias no sentido Leste-Oeste, saindo perpendiculares à Estação 

Ferroviária, e, a partir delas, a delimitação de uma malha ortogonal para o crescimento 

urbano. O mapa de 1894 já registra o crescimento para o sul e a consolidação da malha que 

conecta ao centro de fundação da cidade. 

 

Observa-se, no mapa de integração global, em 1894 (Figura 2), que a rua mais integrada- 

Avenida Marechal Floriano Peixoto (cor vermelha) engloba longitudinalmente a estrutura 

de traçado ortogonal do sistema como um todo, ligando o centro à estação. Este sistema de 

97 linhas, com valor médio de integração de 1,99, de certa forma, demonstra que a atual Rua 

Barão do Rio Branco (9), saindo em frente à estação em direção ao centro, não tem sua 

importância materializada pela análise.  

 

No final do século XIX e início do século XX, a imigração oriunda de nações europeias, 

principalmente, se intensifica, aumentando muito o número de pessoas na cidade e em áreas 

no entorno da zona urbanizada, começando a criar colônias em locais que hoje são bairros 

consolidados. Com eles também houve um crescimento significativo da infraestrutura, com 

serviços públicos mais estruturados de abastecimento de água, tratamento de esgoto, 

Local da Igreja e Praça 



telefonia, iluminação e serviço de transporte urbano. O mapa de 1914 (Figura 3) já mostra o 

crescimento consolidado à Oeste e ao Sul da Estação Ferroviária, e também já se pode ver a 
“costura” de alguns pontos que ainda careciam de estruturação nos mapas anteriores. Porém, já 

se percebe a projeção de um crescimento na região ao Norte da cidade, região ainda não 

consolidada. 

 

 
Figura 2 – Curitiba 1894 – esquerda mapa axial e direita mapa histórico 

Fonte: mapa histórico IPPUC, adaptado pelos autores. 
 

A estrutura axial se consolida na ortogonalidade com um sistema de 205 linhas. Destas, o 

valor médio de integração foi de 1,89, sendo a via mais integrada a Avenida Visconde de 

Guarapuava (1), seguida pela Avenida Marechal Floriano Peixoto (Figura 3). Percebe-se, 

assim, o resultado da proposição do Plano Cidade Nova de Curitiba, ou seja, surgem vias 

mais integradas ao sul da área do núcleo original. 

 

O processo de crescimento levou à consolidação da área central, com a Rua das Flores (atual 

Rua XV), como uma das mais urbanizadas. Nesta época, mais precisamente em 1919, em 

mais uma tentativa de ordenar o crescimento urbano, um novo código de Posturas foi 

aprovado. Dentre suas determinações estava a delimitação da cidade em três zonas: o Centro, 

a área Suburbana (no entorno do centro) e o Rossio (área rural). Cada uma destas áreas com 

regulamentação específica, principalmente quanto ao uso e ocupação do solo. Este momento 

é considerado por alguns autores como o início efetivo do planejamento urbano da cidade. 

Uma época que também ficou marcada pela preocupação com as questões sanitárias 

decorrentes do crescimento (desenvolvimento de um plano preliminar de saneamento da 

cidade pelo Eng. Sanitarista Saturnino de Brito), que ficaram ainda mais evidentes em 

meados do século. 

 

O resultado destas decisões, como pode ser visto pelo mapa de 1935 (Figura 4), trouxe um 

adensamento maior no entorno da região formada pelo centro histórico e estação ferroviária, 

local em que ocorrem as linhas mais integradas do sistema. Uma configuração densa e 

compacta, representada por 722 linhas, com valor médio de integração de 0,65, sendo a via 

mais integrada a Avenida Marechal Floriano Peixoto, seguida pela Avenida Visconde de 



Guarapuava e Rua XV de Novembro. Este momento histórico é interessante por representar, 

após o mapa de 1857, a única ocorrência de um adensamento com tantas linhas com valores 

de integração próximos e elevados, caracterizando um núcleo, além de adensado, com 

grandes níveis de conectividade distribuídos de forma equilibrada. 

 

 
Figura 3 – Curitiba 1914 – esquerda mapa axial e direita mapa histórico 

Fonte: mapa histórico IPPUC, adaptado pelos autores. 
 

O adensamento urbano e o crescimento da cidade, identificados no mapa anterior, trouxeram 

também uma série de problemas. Para resolvê-los foi contratado em 1941 o urbanista francês 

Alfred Agache, que já estava trabalhando no Brasil em outras cidades, para a elaboração de 

um novo Plano. A estrutura proposta por ele era baseada no centro da cidade como núcleo 

irradiador de uma série de vias que conectavam esta área central com as áreas do entorno. 

Estas vias foram classificadas como: perimetrais (contornando o centro radialmente), radiais 

(interligando as perimetrais no sentido centro-bairros), e uma avenida diametral, 

atravessando a cidade no sentido Leste/Oeste. Além disso, o Plano também estabeleceu uma 

série de Centros Funcionais (Ex: centro cívico, centro esportivo, centro comercial e social, 

centro industrial, etc.) cada um seguindo, na medida do possível, vocações funcionais que 

vinham se desenvolvendo através do tempo em diversos locais da cidade. Acima de tudo, 

Agache ressaltou o caráter de Curitiba, pouco representativo para uma capital com a 

importância que vinha adquirindo no cenário nacional. O mapa de 1935 mostrou um 

momento anterior às reformas propostas pelo Plano. Uma cidade que, como se pode 

observar, ainda estava compactada no entorno do seu núcleo original ampliado, com algumas 

vias extrapolando estes limites e conectando a cidade aos municípios vizinhos. 

 

Como resultado prático, o Plano Agache deixou algumas avenidas alargadas, o Centro 

Cívico no seu local previsto e a implantação de algumas avenidas radiais que acabaram sendo 

a base do Plano subsequente. O mapa de 1962 (Figura 5) mostra estas materializações e 

também demonstra a grande expansão da malha urbana em cerca de 20 anos, cujas vias já 

extrapolavam os limites de 1935. Já o mapa axial demonstra que a configuração densa e 

compacta perdeu um pouco de força, diluindo as vias mais conectadas para um entorno 

ampliado, e distribuindo melhor a hierarquia entre elas. Este sistema possuía 1254 linhas, 



com valor médio de integração de 1,16, sendo a rua mais integrada Avenida Sete de 

Setembro, eixo cada vez mais fortalecido, seguida pela Avenida Marechal Floriano Peixoto 

e Avenida Visconde de Guarapuava. 

 

 
Figura 4 – Curitiba 1935 – esquerda mapa axial e direita mapa histórico 

Fonte: mapa histórico IPPUC, adaptado pelos autores. 

 
 

 
Figura 5 – Curitiba 1962 – esquerda mapa axial e direita mapa histórico 

Fonte: mapa histórico IPPUC, adaptado pelos autores. 
 

Em 1965, em nome da desatualização do Plano Agache, após concorrência entre uma série 

de empresas, a companhia SERETE, com a participação do arquiteto e urbanista Jorge 

Wilheim, ficou responsável pela elaboração de um novo Plano Diretor. A base de sua 



proposta foi a transformação do sistema de crescimento radial em um crescimento linear, 

utilizando para isso vias já existentes e estruturadas pelo plano anterior. Para tal, propôs o 

adensamento ao longo desses eixos, as conhecidas vias estruturais. Além disso, buscou o 

desenvolvimento para sudoeste com a implantação da Cidade Industrial, relocando a área 

antes destinada para isso na região ao sul da estação ferroviária. O mapa de 1988 (Figura 6) 

já traz as consequências deste Plano, uma cidade que, na época, já possuía uma malha urbana 

praticamente consolidada, próxima de atingir os limites com os municípios vizinhos. 

 

As decisões do Plano, como o forte adensamento no entorno do eixo Norte-Sul (bem mais 

ao sul), e, significativamente no sentido Leste-Oeste ficam claras no mapa axial de 1988. O 

sistema agora, quase dez vezes maior do que o de 1962, possui 11509 linhas, com o valor 

médio de integração de 0,82, sendo a rua mais integrada a Avenida Marechal Floriano 

Peixoto, seguida pela Avenida Sete de Setembro, e Avenida Visconde de Guarapuava. Essas 

avenidas assumem um papel hierárquico importante dentro do sistema, representando um 

grande potencial de movimento. 

 

 
Figura 6 – Curitiba 1988 – esquerda mapa axial e direita mapa histórico 

Fonte: mapa histórico IPPUC, adaptado pelos autores. 
 

Com os limites urbanos praticamente consolidados, as intervenções nos próximos anos 

ficaram restritas a algumas construções de maior porte, com conteúdo mais simbólico do que 

estruturador em termos da malha urbana. O que se percebe, neste caso, é apenas o 

adensamento de algumas regiões da cidade, o que pode ser visto nos dias de hoje. 

 

A Tabela 1 apresenta uma comparação entre a quantidade de linhas e a posição das vias no 

ranking “TOP 10” em cada período citado, podendo ser verificados dois aspectos 

importantes: a) a permanência de algumas vias no ranking em vários períodos analisados, 

como por exemplo, a Avenida Marechal Deodoro e a Avenida Dr. Muricy, ou mesmo a 

permanência em todos os períodos como o caso da Avenida Marechal Floriano Peixoto; b) 

o “surgimento” de algumas vias no núcleo integrador e posterior “desaparecimento” nas 

outras análises, como por exemplo a Rua Emiliano Perneta, Rua São Francisco e Rua Barão 

do Rio Banco. Além disso, podem ser verificados a porcentagem das vias “Top 10” em 

relação ao sistema e o valor médio de integração em cada período. 



Tabela 1 Classificação das vias urbanas (TOP10) com a leitura da integração global – 

1857; 1894; 1914; 1935; 1962 e 1988. 

 

 
 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O emprego da sintaxe espacial, para análise da expansão urbana de Curitiba (Figura 7) 

permitiu interpretar outras dimensões do espaço, isto é, a hierarquização das vias a partir do 

potencial de fluxos, que ultrapassam as informações encontradas em mapeamento 

convencional. Os seis mapas axiais resultantes das representações lineares das plantas 

históricas permitiram a visualização dos arranjos de acessibilidade, e as suas articulações. 

 

Quando observados os mapas sequencias de integração global ao longo do tempo, é possível 

registrar alguns achados importantes para a leitura da historiografia urbana da cidade:  

- O crescimento da malha urbana entre os períodos de 1962 e 1988 foi de cerca de 

dez vezes, muito superior à média entre os anos anteriores, em que a cidade 

aumentava de duas a três vezes a malha existente;  

- As vias mais conectadas do sistema, desde o final do século XIX, tendem ao 

adensamento nos eixos Leste-Oeste e Sul, perdendo esta relação apenas por um 

curto período, representada pelo mapa de 1935, no qual o adensamento é mais 

compacto no entorno do centro/estação. Ou seja, toda a cidade se estrutura no 

entorno destes eixos, não aparecendo a formação de subcentros significativos;  

- A região norte é pouco conectada com a cidade;  



- Apesar da tendência de crescimento de Curitiba para o sul, apenas uma via nesse 

sentido permaneceu no núcleo integrador da cidade em todos os períodos: a 

Avenida Marechal Floriano Peixoto (Figura7);  

- Um dos fatores que determinaram a importância da Avenida Marechal Floriano 

Peixoto é a sua posição de ligação entre o centro e o aeroporto, (que entrou em 

operação civil em 1959) em São José dos Pinhais (Figura7);  

- A implantação da ferroviária (Figura7) em 1885 altera o posicionamento do núcleo 

integrador, iniciando um crescimento para o sul da capital;  

- Algumas vias que aparecem apenas uma vez no núcleo integrador tinham potencial 

para se tornarem novos eixos de conexão, porém, não se consolidaram com o tempo.  

 

A metodologia utilizada mostrou uma série de aspectos relevantes para o tratamento do tema 

e dos dados disponíveis, pois conseguiu abarcar, quer em índices quantitativos, quer 

graficamente, as particularidades e permanências da evolução da malha urbana de Curitiba. 

Esse estudo, portanto, buscou fortalecer pesquisas recorrentes da forma-espaço, e também 

contribuir para a exploração de questões futuras. 

 

 
 

 

Figura 7 – Evolução da ocupação de Curitiba 
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