
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO TERRITORIAL E   

DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL — MESTRADO PROFISSIONAL — MPPT 
 
 
 

DEFESA DE DISSERTAÇÃO 
 
 
 
 

JORGE LUIZ FERREIRA      
   
 
 

“ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E O CONTORNO LESTE DE CURITIBA 

(BR 116) EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS: ATIVIDADES ECONÔMICAS ” 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA: 
Profª Drª Isa de Oliveira Rocha — UDESC (orientadora) 

Prof Dr José Messias Bastos — UFSC  

Profª Drª Gláucia de Oliveira Assis — UDESC 
 
 
 
 
 

02.03.2015 | 10 H | SALA 31 
FAED | UDESC 

 
 
 
 

Avenida Madre Benvenuta, 2007 / Bloco da FAED 
Itacorubi / Florianópolis 

(48)3321.8555 

 

 

RESUMO 
 

 

A presente dissertação trata sobre a gênese e a evolução da Formação Sócio-

Espacial do Município de São José dos Pinhais e tem como objetivo principal 

analisar a organização espacial da Zona Industrial e de Serviços - (ZIS) no en-

torno da rodovia BR-116 – Contorno Leste de Curitiba, em São José dos Pi-

nhais, especialmente verificando a instalação de empreendimentos econômi-

cos ao longo da via. Para analisar esse processo de alteração do espaço é ne-

cessário recorrer à trajetória histórico-social e econômica do município. O pe-

ríodo recente de industrialização de São José dos Pinhais decorre principal-

mente da vinda de transnacionais do setor automotivo em meados da década 

de 1990 para o município e da implantação e conclusão da rodovia BR-116 

em 2003, além da aprovação de Lei Municipal complementar do Plano Dire-

tor em 2005. Após essa diretriz municipal e com a expansão do mercado imo-

biliário nessa área, indústrias e empresas ligadas ao comércio e serviços co-

meçaram a fixar-se às margens ou nas proximidades da BR-116, formando a 

atual organização espacial. Após análise e estudo qualitativo local e das dire-

trizes de uso e ocupação da área e/ou disposição de espaços (áreas imobiliá-

rias disponíveis), esta pesquisa descreveu as variadas motivações e interesses 

empresariais que se desencadearam na atual espacialidade, enfatizando nuan-

ces da área do entorno da rodovia e a existência de inúmeros conflitos de inte-

resses. Conclui-se que a organização espacial da ZIS, ou mesmo do entorno 

da rodovia, ocorre de forma intencional, espontânea e por vezes pela força in-

dutora da rodovia, a qual proporciona uma relação de uso por sua proximida-

de.   

  

PALAVRAS CHAVES: Ocupação e Organização do Espaço, Contorno,  

Zoneamento e Conflitos.  

 


