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SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO
CRESCIMENTO METROPOLITANO
Como outras cidades brasileiras, Curitiba e sua Região Metropolitana
apresentaram, nas últimas décadas, um intenso processo de urbanização. Na
década de 70, foi a Região que registrou as maiores taxas de crescimento
populacional entre as regiões metropolitanas brasileiras. O impacto destas altas
taxas de crescimento sobre o espaço urbano, intensificou-se a partir da década de
80, quando a

extinção do Banco Nacional de Habitação – BNH diminuiu

drasticamente a oferta de habitação popular dotada de infra-estrutura mínima.
A tabela a seguir demonstra o crescimento populacional de Curitiba e RMC
comparado ao crescimento populacional do Paraná e Brasil. Como se pode verificar
há uma inversão da taxa de crescimento anual de Curitiba em relação ao NUC e a
RMC sem a presença de Curitiba.
TABELA – INDICADORES DE DEMOGRAFIA - CURITIBA, RMC, PR E BR – 1970 A 2000

Dentre os vários indicadores sociodemográficos analisados pelo IPARDES, os
dados de migração revelam intenso movimento migratório na RMC, no período de
1995 a 2000, fortemente determinados por sua evolução socioeconômica. Curitiba
absorveu, no período, 158.166 migrantes com 5 anos de idade ou mais. Destes,

50,45% vieram do interior do Estado; 42,44% de outros estados e países; e 7,11%
com origem intrametropolitana. Diferentemente de Curitiba, nas demais unidades
geográficas da RMC, mais de 50% dos fluxos tem origem na própria Região
Metropolitana.

Através da metodologia que consta no Anexo 1 foi elaborado pelo IPPUC a
projeção da população 2007 a 2020, que deverá ser utilizada para as propostas de
médio e longo prazo. A tabela acima mostra esta projeção, onde tem-se que, o
acréscimo de população de Curitiba será da ordem de 291.579 habitantes e para o
NUC, sem Curitiba, no mesmo período, o acréscimo será de 245.218 habitantes.
Se forem somados esses acréscimos de população em 13 anos o incremento
populacional no NUC corresponderá a uma cidade de médio porte do Paraná, como
Londrina.
O Plano de Desenvolvimento Integrado – PDI, elaborado para a Região
Metropolitana de Curitiba em 2006, com base em estudos que consideram aspectos
sócio-econômicos, físico-territoriais e institucionais ligados a RMC, propõe a
ocupação do espaço metropolitano para o horizonte de 2020, na forma apresentada
no Mapa abaixo:

MAPA - PROPOSTA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL NUC

Um dos fundamentos da ocupação territorial que vem sendo trabalhado é a
organização do espaço metropolitano, presumindo que as transformações advindas
do uso do solo sejam concretizadas pela iniciativa privada, enquanto cabe ao poder
público - nas suas esferas municipal, estadual e federal – a realização da infraestrutura demandada, sobretudo a de sustentação da mobilidade urbana.

MAPA - DIRETRIZES DE DESENVOLVIMENTO

Fonte: IPPUC/2007
Elaboração: IPPUC/2007

Tendo em vista estas perspectivas metropolitanas, cabe ao Município de
Curitiba estruturar sua porção Sul, de forma a acompanhar a direção tendencial de
crescimento e adequação à ocupação, além de otimizar a infra-estrutura urbana já
existente na capital, de forma a preparar-se para a estagnação populacional.
Em Curitiba torna-se possível trabalhar com a perspectiva de otimização das
áreas urbanas. A otimização destas áreas, através da utilização de todo potencial
construtivo que a legislação urbanística permite, atenderia as diretrizes gerais da
política urbana, estabelecidas pelos artigos 6º e 7º do Plano Diretor, que, entre
outras, determina “aumentar a eficiência econômica da cidade, de forma a ampliar
os benefícios e reduzir os custos operacionais para os setores público e privado (...);
otimizar o uso das infra-estruturas instaladas, em particular do sistema viário de
transportes (...)”.
Essa premissa, não elimina a necessidade de calcular os custos da
estruturação da região sul da cidade, direção tendencial do crescimento, quantificar
os carregamentos em termos de serviços e equipamentos públicos, assim como
dimensionar o impacto da ampliação desses serviços na atual estrutura urbana e
orçamento municipal.

CONDICIONANTES HABITACIONAIS

POPULAÇÃO
Até 1960, o crescimento populacional de Curitiba caracterizou-se pelo
extravasamento natural de seu núcleo primitivo. Com o esgotamento de áreas
disponíveis no centro da cidade para as atividades prestadoras de serviços e
comércio, dá-se progressivamente a ocupação nos bairros limítrofes ao núcleo.
Em 1970, iniciou-se o processo de ocupação de bairros não limítrofes ao
Centro e seus bairros adjacentes, onde o custo da terra era mais acessível. Em
1980, consolidou-se o modelo de ocupação da periferia, e em 1991, a ocupação do
período anterior, caracterizada pelo sentido sudoeste, teve seu setor principal
deslocado para o sentido sul da cidade e para a Cidade Industrial, então, o bairro
mais populoso.
Em 1996, a ocupação continuou ocorrendo na Região Sul da cidade.
Confirmou-se a dinâmica de periferização da ocupação de Curitiba, provocada pela
oferta de áreas de baixo custo. Bairros periféricos continuam a crescer acima da
média da cidade. Em 2000, segundo o IBGE, alguns bairros de Curitiba continuam a
apresentar taxas de crescimento anual muito superiores a média da cidade.
Nos últimos 30 anos houve uma mudança significativa no perfil da população
de Curitiba. Em 1970 a base da pirâmide etária era muito maior. Em 2000, verificase um importante aumento da população maior de 60 anos.

GRÁFICO – PIRÂMIDE ETÁRIA DE CURITIBA – 1970 A 2000

A identificação do perfil da população e suas necessidades têm permitido que
a cidade se antecipe em alguns casos à demanda por serviços públicos. Para isto é
fundamental conhecer e acompanhar as mudanças na pirâmide etária e nas
características da população. Alguns tipos de serviços podem deixar de ser
demandados, devido ao envelhecimento da clientela e outros passam a ser
essenciais para a manutenção da qualidade de vida já alcançada. A população idosa
de Curitiba concentra-se na área central da cidade e nos bairros próximos ao Centro
tradicional.
A população de Curitiba em 2000 era predominantemente da raça branca
84,38%, seguida da raça parda com 11,31%, sendo as demais raças minoria na
cidade. O conhecimento da composição racial faz-se necessário no Plano de
Habitação de Interesse Social para a proteção dos grupos de cidadãos mais
vulneráveis e desfavorecidos como forma de combater a exclusão garantindo a
cidadania.
O Censo do IBGE indica que 49,25% dos responsáveis pelo domicílio
estavam na faixa etária de 25 a 49 anos. A idade mediana da população de Curitiba
na época era de 28 anos.

Já os dados do perfil dos inscritos na COHAB-CURITIBA1 apontam para uma
população ainda mais jovem: 45% dos inscritos tem até 29 anos.
FIGURA - POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA - 2000

FONTE: IPARDES/IPPUC - Banco de dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Quanto ao número de componentes das famílias tem-se que 72,78% eram
compostas por 2 a 4 pessoas. Compostos por 1 pessoa eram 52.829 domicílios
(10,67%), 2 pessoas - 118.318 (23,89%), 3 pessoas – 127.559 (25,76%), 4 pessoas
– 114.565 (23,13%), 5 pessoas – 56.561 (11,42%), 6 pessoas e mais totalizaram
8.367.
Nas projeções para 20 anos, as principais tendências eram de que o
percentual de chefes de domicílios jovens devera cair, vindo a crescer
significativamente o daqueles com idades variando entre 55 e 64 anos, e também o
do grupo etário acima de 65 anos.
As tendências também revelam um crescimento do número total de domicílios
em cerca de 500 mil unidades, com maior aumento dos domicílios com uma ou duas
pessoas. A análise dos dados do perfil dos inscritos na COHAB – CURITIBA, de
alguma forma, parece antecipar esta tendência já que 58% dos inscritos são
solteiros e 50% não têm dependentes.

1

Informações detalhadas sobre o perfil dos inscritos na COHAB-CURITIBA constam do item

GRÁFICO - NÚMERO DE COMPONENTES DAS FAMÍLIAS - 2000

FONTE: IBGE - Censo demográfico – 2000
ELABORAÇÃO: IPPUC – Setor de Monitoração

Quanto ao sexo dos responsáveis pelo domicílio tinha-se que 347.532 eram
homens (70,17%) e 147.710 (29,83%) eram mulheres. A maior parte dos chefes de
família, homens e mulheres eram responsáveis por famílias únicas– (90,93%). Já a
análise dos dados do perfil dos inscritos na COHAB-CURITIBA tem as mulheres
como maioria – 55%.
GRÁFICO 03 - FAMÍLIAS RESIDENTES EM DOMICÍLIOS PARTICULARES POR TIPO DE FAMÍLIA
E SEXO DA PESSOA RESPONSÁVEL PELA FAMÍLIA - 2000

Fonte: IBGE - Censo Demográfico - 2000
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração - 2007

RENDA
Entre 1991 e 2000 houve redução dos responsáveis por domicílios com
rendimento inferiores a 3 s.m. e aumento nas classe superiores de rendimento. As
projeções2 indicam que haverá aproximadamente 25 mil domicílios adicionais de
moradores com renda abaixo de 1 s.m.
Os dados do perfil dos inscritos na COHAB-CURITIBA revelam que 62% dos
inscritos tem renda entre 1 e 3 s.m.
GRÁFICO 04 - PESSOAS RESPONSÁVEIS PELOS DOMICÍLIOS PARTICULARES
PEMANENTES POR CLASSES DE RENDIMENTO NOMINAL MENSAL, DISTRIBUIÇÃO
PERCENTUAL EM SALÁRIOS MÍNIMOS, CURITIBA - 1991 E 2000

Fonte: IBGE - Censo Demográfico -1991 E 2000
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados – 2002

Em Curitiba as áreas com concentração de menor renda estão localizadas em
áreas de ocupação mais recente, com menor infra-estrutura na região mais
periférica.

Metodologia de Avaliação das Demandas por Habitação Popular no Brasil (MACEDO, O‟DELL e SMITH, 2005),
realizado em três regiões metropolitanas, incluindo a de Curitiba, que elabora projeções para 2020.
2

TRABALHO
Nos últimos anos Curitiba e RMC alteraram profundamente seu perfil
produtivo e o ritmo de crescimento econômico. Em um período de aproximadamente
30 anos o crescimento da economia superou a média nacional e estadual gerando
emprego, renda e oportunidade de negócios não só para a cidade, mas para toda a
Região Metropolitana.
O desempenho econômico de Curitiba como principal pólo financeiro,
produtivo e comercial do Paraná é reforçado pelo perfil produtivo e industrial das
outras regiões do Estado e por se situar como economia complementar a matriz
produtiva brasileira e do Mercosul. Na Cidade Industrial de Curitiba e municípios da
RMC estão localizadas grande parte das indústrias, constituindo-se num grande pólo
industrial nas áreas principalmente de metal-mecânica e eletroeletrônico, segmentos
de alto valor agregado e tecnologia. Outras indústrias que se localizaram nos demais
municípios da RMC atuam na área de fornecimento de bens básicos e insumos.
Paralelamente o setor terciário se fortaleceu na implantação de novos
serviços voltados para as áreas de informática, serviços tecnológicos, gestão
empresarial, turismo, publicidade e propaganda, instituições financeiras, logística
entre outros. É também a área que concentra o maior número de ocupações.
A estratégia de atração da atividade econômica acabou por reforçar os fluxos
migratórios para a Região, acentuando a desigualdade, já que mesmo com o
crescimento da oferta de empregos, grande contingente de mão-de-obra permanece
fora do mercado.
Em 1990, 32% das empresas paranaenses estavam na RMC, proporção que
caiu para 30,3% em 2000. Caiu também o peso concentrador do município de
Curitiba nessa variável, no período, e cresceu o do conjunto com nível muito alto de
integração: em 1990, 81% das empresas da RMC estavam em Curitiba e 7,7%
nesse conjunto; em 2000, passaram respectivamente para 76,6% e 12,8%,
denotando

uma

redistribuição

de

empresas

entre

essas

espacialidades,

desencadeada com maior intensidade na segunda metade da década. Curitiba e
São José dos Pinhais participavam com mais de 27% do total das empresas do
Estado, em 1990, diminuindo para menos de 25% em 2000.
No período de 2003 a 2005, houve um aumento de 0,9% na participação
feminina no mercado de trabalho no Paraná, sendo que as mulheres ocupavam

40,2% dos empregos formais e passaram a ocupar 41,1%, segundo estudo da
Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social do Estado do Paraná. O estudo
aponta que há diferença na participação no mercado de trabalho entre os sexos por
atividade econômica e que tais diferenças se devem, sobretudo pelo aspecto da
escolaridade, ou seja, em 2005 as mulheres com curso superior completo já
ocupavam 59,9% das vagas. Ainda no mesmo estudo foi constatado que no setor
industrial a predominância é dos homens e no setor de serviços das mulheres. Na
administração pública elas ocupam 62,5% das vagas.
Quanto às pessoas economicamente ativas observa-se que há uma maior
incidência nas faixas que caracterizam uma população jovem, já que 44,19% tem
idade que varia de 18 a 39 anos, conforme gráfico:
GRÁFICO - PERCENTUAL DE PESSOAS ECONOMICAMENTE ATIVA NA SEMANA DE
REFERÊNCIA POR GRUPO DE IDADE

FONTE: IBGE - Censo Demográfico - 2000
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração - 2007

De acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Empregos (PME), de março
de 2007 pelo IPARDES e IBGE para Curitiba e Região Metropolitana estão
ocupadas 1.377.000 pessoas sendo que destes 280.000 são autônomas e 59.000
empregadores. Os desempregados são 106.000, redução de 12,4% em relação ao
mesmo período do ano anterior. Os empregados e registrados 717.000 e destes

667.000 estão no setor privado, quanto ao número de empregados registrados
houve um decréscimo de 8,8% no mesmo período do ano anterior.

INFRA-ESTRUTURA
A disponibilidade de água, tanto em quantidade como em qualidade, é um dos
principais fatores limitantes ao desenvolvimento das cidades. O crescimento urbano
desordenado sobre os rios utilizados para o abastecimento público tem apresentado
graves reflexos na qualidade das águas, com altos custos econômicos e sociais.
Em Curitiba, o atendimento por rede de abastecimento de água potável,
conforme observa-se no mapa a seguir, é deficitário na região sul.
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O nível do atendimento de coleta de esgoto em Curitiba está em torno de
70%. Este índice não atende todas as bacias, e quando atende, não atende na sua
totalidade ou possui falhas na rede. Existem regiões que são atendidas por rede de
coleta de esgoto, entretanto, algumas casas estão ligadas irregularmente nas redes
de águas pluviais ou diretamente nos rios, causando poluição nestes corpos d‟água.

REDE DE COLETA DE ESGOTO

O índice de coleta de lixo em 2005 segundo dados do IBGE totaliza 99,5%
dos domicílios, e atualmente chega a 99,7% dos domicílios. Os restantes 0,03% são
atendidos pelo programa “Compra do Lixo”.
REDE DE COLETA DE LIXO EM CURITIBA

Quanto à pavimentação, fazendo uma análise dos dados apresentados
verifica-se que a predominância por tipo de material empregado e em metros foi o
antipó. Já foram empregados aproximadamente 2.238.574 m de extensão de vias,
os quais estão concentrados nas vias de tráfego local, que coincide com as áreas
que tem o uso residencial na sua maioria. Essa pavimentação abrange também
grande parte das áreas de habitação de menor renda e de interesse social. Uma das
grandes desvantagens é a durabilidade do pavimento bem inferior ao do pavimento
definitivo.
TABELA
Malha Viária por Tipo de Pavimentação em Curitiba_ Out.de 2006

Anti-Pó (TSB)

Total
Metros (m)
2.374.367,74

%
53,28

Anti-Pó em Ocupação Irregular

22.593,54

0,51

Asfalto

1.423.825,87

31,95

Asfalto - Concreto

638,45

0,01

Asfalto em Ocupação Irregular

386,79

0,01

Blocos de Concreto

5.871,43

0,13

Calçadão

3.411,41

0,08

Concreto Rolado

5.787,34

0,13

Paralelepípedo

32.007,91

0,72

Saibro

507.433,67

11,39

Saibro em Ocupação Irregular

80.181,73

1,80

Total

4.456.505,86

100

%

100,00

Tipos de Pavimento em metros

Fonte: PMC/SGM, IPPUC/Geoprocessamento
Elaboração : IPPUC / Banco de dados

MAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM CURITIBA, 2006

O transporte de passageiros no interior da malha urbana de Curitiba está
apoiado na Rede Integrada de Transporte - RIT, que é composta por linhas
expressas que circulam por vias, caracterizadas como corredores de transporte de
massa, por linhas complementares urbanas, regionais ou metropolitanas de
transporte coletivo.
Os terminais de transporte da RIT têm como função permitir a integração
entre as diversas linhas que a formam. Essas linhas são estendidas conforme a
necessidade, para chegar mais próximo do usuário, isso cabe para as ocupações
irregulares geralmente localizadas na periferia do município, permitindo assim que
os serviços de transporte coletivo evoluam na mesma medida em que se dá a
expansão da cidade e da metrópole.

MAPA REDE INTEGRADA DE TRANSPORTES -2003

Os terminais de integração metropolitanos seguem o mesmo princípio dos
que estão dentro do município e localizam-se no prolongamento dos eixos de
transporte dentro dos municípios vizinhos integrados à RIT.

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Ao longo de mais de 40 anos, o IPPUC tem desenvolvido estudos, planos e
projetos de intervenção na área equipamentação pública. Previstos no Plano Diretor
de Curitiba, os equipamentos são reconhecidos como componentes da estrutura
urbana da cidade.
O Plano de Educação, elaborado no final da década de 60, deu início ao
planejamento da rede de serviços sociais para atendimento aos curitibanos. Houve a

monitoração sistemática do comportamento da oferta e demanda dos serviços
essenciais com facilidade de acessos.
O planejamento obedeceu em linhas gerais, três parâmetros básicos:
-facilidade de acesso e segurança com distância máxima de 2km da
residência da criança;
-oferta de ensino fundamental para jovens entre 6 e 14 anos;
-absorção da demanda do ensino fundamental em dois turnos.
Hoje a rede de escolas municipais, dados de 2007, é formada por 171 escolas
de ensino fundamental, 70 com educação infantil. Os dados atualizados de fevereiro
de 2008 informam que 162 creches (Centros Municipais de Educação Infantil CMEI) são do município mais 82 são creches conveniadas (Centros de Educação
Infantil Conveniado - CEI).
Na década de 70 o Plano de Desfavelamento elaborado pelo IPPUC procurou
subordinar a proposta de intervenção físico-habitacional à proposta de intervenção
social. Uma das propostas deste Plano foi a implantação de creches em todos os
conjuntos habitacionais. Na década de 80 essa rede de creches foi ampliada com a
implantação de novas unidades em vários locais da cidade.
Foram estabelecidos critérios para a expansão da rede direcionando e
priorizando investimentos em áreas mais necessitadas levando-se em consideração:
-densidade populacional na faixa etária de atendimento;
-nível de renda familiar – prioridade para assentamentos com renda de até 3
s.m.;
-acessibilidade – localização num raio de até 1000m;
-localização próxima a um centro de saúde e odontológico – no sentido de
facilitar a integração ao atendimento;
-ausência ou insuficiência de oferta de creches na área.
-ausência ou insuficiência de oferta de creches na área.
A partir da década de 90 foram feitas novas propostas de uma nova
abordagem educacional no atendimento às crianças em situação de abandono e
famílias que tivessem rendimentos de até 3 s.m. A criação do Programa Integrado
da Infância e Adolescência (PIA) permitiu que as crianças tivessem atendimento
integral com a freqüência no contraturno da escola.

MAPA DE EDUCAÇÃO

Até o final dos anos 80 a saúde era de responsabilidade do governo federal,
não existia planejamento de saúde no nível municipal. Em 1982 foram repassadas
ao município três unidades de saúde, a partir daí a cidade expandiu a rede de
unidades básicas de saúde chegando no final da década de 80 com 57 unidades,
muitas delas equipadas com clínicas odontológicas.
Na década de 90 a proposta nacional de municipalização da saúde resultou
no Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento voltou-se então à definição de
uma metodologia local regionalizada para a criação de um serviço único de saúde
que atendesse a demanda da população.
A localização das unidades tem seguido o mesmo critério dos equipamentos
de educação tais como: a oferta e demanda, a acessibilidade, a preferência por
áreas mais carentes e a destinação de áreas para implantação dos equipamentos
nos loteamentos promovidos pela COHAB-CURITIBA.

MAPA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE

Outros equipamentos estão disponibilizados para o uso da população
equipamentos nas áreas de abastecimento, capacitação profissional, assistência
social, centros de esporte, lazer, cultura, parques e outros.
MAPA DE EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO

DOMICILIOS PARTICULARES PERMANENTES

Na condição de ocupação dos domicílios particulares permanentes em
Curitiba, levantados no Censo de 2000 constata-se que 356.522 eram próprios e
abrigavam 1.215.763 moradores. Destes domicílios, 269.045 (57,13%) eram
quitados e 87.477 (18,57%) estavam em aquisição. Quanto aos domicílios alugados,
totalizavam 80.477 (17,04%) e os que eram cedidos 26.519 (5,63%).
Em todas as condições citadas anteriormente, 55% dos domicílios tinham
densidade por dormitório de 1 até 2 moradores e 30,4% densidade de até 1
morador, isto quer dizer que a grande maioria dos domicílios possui densidade por
dormitório adequada. A pior situação, mais de 3 moradores por dormitório atinge
3,87 %, ou seja, 17.829 domicílios.
GRÁFICO 10 - CONDIÇÃO DE OCUPAÇÃO DOS DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES
EM CURITIBA - 2000

FONTE: IBGE - Censo Demográfico - 2000
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração – 2007

Quanto ao tipo de domicílio particular permanente em Curitiba 353.018
(74,92%) eram do tipo casa, 117.013 (24,83%) apartamentos e 1.132 (0,24%)
cômodos.

GRÁFICO 11 - TIPO DE DOMICÍLIO PARTICULAR PERMANENTE EM CURITIBA - 2000

FONTE: IBGE - Censo Demográfico - 2000
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração – 2007

A concentração de edifícios de apartamentos na Zona Central, Vias
Estruturais e Zonas ZR-4 lindeiras a essas vias, é o resultado do planejamento
desde a década de 60 que induz a esse tipo de ocupação em áreas servidas de
infra-estrutura.

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
OCUPAÇÕES IRREGULARES
Em 2000, o número de domicílios3 em ocupações irregulares4 era de 57.333,
o que correspondia a 12,17% do total de domicílios de Curitiba. Os dados
levantados pelo IPPUC/COHAB-CURITIBA apontam para 62.267 domicílios em
ocupações irregulares no ano de 2005, os quais representam em torno de 11,90%
do total de domicílios de Curitiba.
OCUPAÇÕES IRREGULARES POR CATEGORIA NO MUNICÍPIO DE CURITIBA - 2000 e 2005.
2000
2005
CATEGORIA
ÁREAS DOMICILIOS ÁREAS DOMICILIOS
Assentamento em Regularização
78
19.199
53
17.352
Assentamento sem Regularização
184
34.334
205
38.048
Loteamento Clandestino em Regularização
3
513
10
2.101
Loteamento Clandestino sem Regularização 36
3.287
73
4.766
TOTAL
301
57.333
341
62.267
Fonte: IPPUC /COHAB-CURITIBA

Para maior aproximação com a realidade, utiliza-se além desses dados, os de
assentamentos PROLOCAR e de áreas que foram detectadas após 2005 pela COHAB–
CURITIBA (independente da ocupação ser anterior a essa data).
OCUPAÇÕES IRREGULARES E ASSENTAMENTOS PROLOCAR - DEMOGRAFIA
Nº
DE ÁREA (M²)
Nº ESTIMADO DE Nº ESTIMADO DE
ASSENTAMENT
DOMICÍLIOS
HABITANTES
OS
(2005)
(2005)
TOTAL 397
12.335.484
62.601
214.014
Fonte: IPPUC, COHAB-2006

DENSIDADE
MÉDIA
(HAB./HA)
195

Conforme os dados levantados as ocupações irregulares ocupam 2,8% da
área total do Município e concentram em torno de 15% da população.

3

Considerou-se domicílio a moradia estruturalmente independente,constituída por um ou mais
cômodos, com entrada privativa. Por exemplo, edifícios em construção, embarcações, veículos,
barracas, tendas, grutas, e outros locais que estavam , na data do Censo, servindo de moradia,
também foram considerados como domicílios.
4
A expressão ocupações irregulares utilizada no município de Curitiba corresponde a nomenclatura
Aglomerados Subnormais utilizado pelo IBGE nas tabelas e textos deste volume.

OCUPAÇÕES IRREGULARES E ASSENTAMENTOS PROLOCAR - LOCALIZAÇÃO EM APP, APA
E SITUAÇÃO DE RISCO
Nº
DE ATINGIDOS
ABRANGID SITUAÇÃO DE RISCO
ASSENT POR APP
OS
POR
AMENT
APA
OS
Nº
%
Nº %
Ferrovi %
Alta
%
Sujeito à %
a
Tensão
Inundação
TOTAL 397
251
63% 42 11%
11
3% 57
14% 151
38%
Fonte: IPPUC, COHAB-2006

Em

relação

a

localização

das

ocupações

irregulares,

em

áreas

ambientalmente frágeis e de risco, 63% das ocupações irregulares estão localizadas
parcial ou totalmente em Áreas de Preservação Permanente, 11% situam-se em
Áreas de Proteção Ambiental, 3% em situação de risco por estarem junto a ferrovias,
14% sob linhas de alta tensão e 38% em áreas sujeitas a inundações.
Especificamente quanto as ocupações irregulares situadas em Áreas de
Preservação Permanente, o Plano Municipal de Regularização Fundiária em APPs
contabilizou 13.136 domicílios em faixas de 30,00m e 50,00m. Esse número poderá
ser reduzido em aproximadamente 50% com a implementação das propostas
contidas no citado Plano.
OCUPAÇÃO IRREGULAR E ASSENTAMENTOS PROLOCAR - NUMERO DE DOMICÍLIOS EM
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Nº
de Atingidos por APP
Assentamentos

Nº
Estimado
Domicílos (2005)

de Nº de Domicílios em APP
(30 e 50m)

Nº

Total

397

251

62.601

13.136

Fonte: IPPUC, COHAB-2006

Quanto a regularização fundiária, a situação que se apresenta é de 30% das
ocupações consideradas em regularização, ou seja, que possuem algum tipo de
procedimento em andamento para a titulação definitiva dos lotes. A demora na
titulação definitiva deve-se a situação documental que, na maioria das vezes, é mais
complicada.
Quanto a urbanização, 48% das ocupações (192) estão totalmente
urbanizadas e 10% parcialmente urbanizadas (38). Não foram levantados os dados
de urbanização dos loteamentos clandestinos. Desta forma há necessidade de
complementar a urbanização em 10% das áreas (38), urbanizar 16% das áreas (62)
e 26% das áreas (105) dependem ainda de levantamento da situação.

A.R

OCUPAÇÃO IRREGULAR E ASSENTAMENTOS PROLOCAR SITUAÇÃO DA OCUPAÇÃO E CONDIÇÕES DE URBANIZAÇÃO
Nº
de
Situação
Assentamento

Total 397

Em regularização Em regularização Não Regularizada

Não Regularizada

Abs.

%

Abs.

%

121

30%

276

70%

Condições de Urbanização
Urbanizada Urbanizada Parcialmente Parcialmente Sem
Sem
Sem
Sem
Urbanizada Urbanizada Urbanização Urbanização Dados Dados
Abs.
Total 192

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

48%

38

10%

62

16%

105

26%

Fonte: IPPUC, COHAB-2006

OCUPAÇÕES IRREGULARES E ASSENTAMENTOS PROLOCAR

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS OCUPAÇÕES
IRREGULARES
A caracterização geral das famílias residentes ou reassentadas dos
ocupações irregulares do Município de Curitiba, apresentada a seguir foi extraída do
REGULA –

Sistema

de

Informação

da

COHAB-CURITIBA relacionado

à

regularização fundiária, contendo os dados socioeconômicos coletados de 77 áreas
que já foram cadastradas e implantadas no sistema, correspondendo um total de
8.424 domicílios.
FAIXA ETÁRIA

FAIXA ETÁRIA E SEXO
Faixa etária

Masculino

%

Feminino

%

Total

0 até 5 anos
6 até 11 anos
12 até 15 anos

2871
3805
2092

12,6
16,7
9,2

2673
3533
2059

11,6
15,3
8,9

5544
7338
4151

16 até 17 anos
18 até 30 anos

950
4947

4,2
21,7

888
5128

3,8
22,2

1838
10075

31 até 40 anos
41 até 50 anos

3500
2209

15,3
9,7

3449
2549

14,9
11,0

6949
4758

51 até 54 anos
55 até 59 anos
60 até 64 anos
65 anos ou mais

750
611
427
687

3,3
2,7
1,9
3,0

824
710
478
835

3,6
3,1
2,1
3,6

1574
1321
905
1522

22849

100

23126

100

45975

TOTAL

Fonte: COHAB-CURITIBA. Março/2008.
Elaboração: COHAB-CURITIBA

A respeito da idade, os dados apresentam uma população jovem com
percentuais significativos nas faixas até 40 anos.
Verifica-se uma população jovem/adulta economicamente ativa5, que
dependendo da condição socioeconômica demandam ações que oportunizem
escolarização e capacitação para a conquista de emprego e melhor remuneração.
Há um significativo número de crianças/adolescentes, que corresponde a
39,6% do total da população cadastrada. Trata-se de um segmento populacional,
10

Atualmente o IBGE considera como população economicamente ativa pessoas acima dos 10 anos.
Para este projeto, face legislações sociais (ECA e Estatuto do Idoso), a faixa de população
economicamente ativa foi considerada entre 16 e 59 anos.

para o qual devem ser propostas ações que considerem o processo de formação
como um todo – escolar, nutricional, educacional, cultural, emocional, o qual
demanda extensa e eficaz rede de serviços e proteção social, a ser ofertada pelo
poder público (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA). No caso dos
adolescentes, paralelamente ao ensino regular, faz-se necessária inserção em
programas de educação complementar ou ainda inserção protegida, no mercado de
trabalho.
Tomando como referência o Estatuto do Idoso, que define como idosa a pessoa
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, a pesquisa identificou, no
universo total de pessoas, 5,7% que se encontram nesta faixa etária. Mesmo
apresentando percentuais menores, a quantidade de idosos, no que se refere ao
atendimento desta demanda na rede de proteção social e benefícios específicos
para a 3ª idade, é expressiva.
A relação de gênero está expressa de forma semelhante na comunidade:
50,3% das pessoas são do sexo feminino, e 49,7% do sexo masculino. Com relação
à titularidade do cadastro, a COHAB-CURITIBA vem consolidando o princípio de
garantir à mulher a titularidade do domicílio buscando salvaguardar o direito dos
filhos em caso de dissolução da união do casal de pais.6
ESCOLARIDADE
ESCOLARIDADE - POPULAÇÃO INSERIDA NO SISTEMA EDUCACIONAL
Escolaridade

Quantidade

%

Não informado
Analfabeto
Até 4ª série incompleta do ensino fundamental
Com 4ª série completa do ensino fundamental

289
1082
3244
240

3,1
11,5
34,6
2,6

De 5ª a 8ª série incompleta do ensino fundamental
Ensino fundamental completo
Ensino médio completo

2905
83
254

31,0
0,9
2,7

Ensino médio incompleto

1143

12,2

Ensino superior completo
Ensino superior incompleto
Especialização

13
107
9

0,1
1,1
0,1

1

0,0

9370

100

Doutorado
TOTAL
Fonte: COHAB-CURITIBA. Março/2008.
Elaboração: COHAB-CURITIBA
6

Em atenção às leis pertinentes, tais como a Lei 11124, de 16 de junho de 2005.

Do total da população cadastrada, 20,3%, na ocasião do preenchimento do
cadastro, informaram estar inseridas no sistema educacional. Apesar da tabela
acima não apresentar as faixas etárias, é importante considerar que boa parte da
população que se encontra estudando é composta de crianças e adolescentes em
idade escolar, que têm garantida a inclusão no Ensino Fundamental. 7
ESCOLARIDADE – POPULAÇÃO NÃO INSERIDA NO SISTEMA EDUCACIONAL
Escolaridade

Quantidade

%

Não informado

2122

5,8

Analfabeto

6011

16,4

Até 4ª série incompleta do ensino fundamental

3989

10,9

Com 4ª série completa do ensino fundamental

1795

4,9

De 5ª a 8ª série incompleta do ensino fundamental

14090

38,5

Ensino fundamental completo

2404

6,6

Ensino médio completo

3507

9,6

Ensino médio incompleto

2404

6,6

Ensino superior completo

119

0,3

Ensino superior incompleto

155

0,4

Especialização

7

0,0

Mestrado

2

0,0

36605

100

TOTAL
Fonte: COHAB-CURITIBA. Março/2008.
Elaboração: COHAB-CURITIBA

Os dados de evasão escolar e interrupção são os mais preocupantes.
Considerando a tabela acima, verifica-se que 32,2% dos que não estudam são
analfabetos ou interromperam os estudos sem avançar além da 4ª série do
ensino fundamental, 38,5% interromperam os estudos de 5ª a 8ª série, 6,6%
completaram o ensino fundamental e 16,1% apresentaram o ensino médio
completo ou incompleto. Nesta análise é importante considerar que em caso de
adultos acima de 18 anos, a escolaridade apresentada implica em condições
precárias de inserção no mercado de trabalho, além de possíveis limitações na
execução de tarefas diárias, principalmente para o percentual da população que
apresenta escolarização até 4ª série. No caso de serem crianças e adolescentes
*Cabe informar que a escolaridade denominada “não informado”* representa que a pessoa
entrevistada soube apenas informar que o morador estuda ou não estuda, porém não soube
especificar a série concluída. Esta afirmação é possível a partir das análises de cada área, nos quais
o dado da escolaridade é associado a faixa etária, apresentando percentuais em torno de 70% a 80%
de crianças e adolescentes da população que se encontra inserida no sistema educacional. (COHABCURITIBA/DAS/Setor de Projetos Sociais, 2007)
7

em idade escolar, o dado é mais preocupante e demanda levantamento dos
motivos de evasão e desistência, tendo em vista a prerrogativa da
obrigatoriedade do ensino fundamental.
RENDA
RENDAFAMILIAR
Faixa de renda

Quantidade

%

Sem renda

1048

8,3

Até 1 SM

3778

29,9

De 1 até 2 SM

4523

35,8

De 2 até 3 SM

2061

16,3

Mais de 3 SM

1207

9,6

TOTAL
12617
Fonte: COHAB-CURITIBA. Março/2008.
Elaboração: COHAB-CURITIBA

100

A tabela acima apresenta o número de famílias cadastradas no sistema e
as faixas de renda informadas pelas famílias. Verifica-se que os percentuais são
expressivos nas faixas de renda até 2 s.m., 65,8%, além das famílias que na ocasião
do cadastro declararam-se sem renda, 8,3%.
SITUAÇÃO DE EMPREGO (MAIORES DE 18 ANOS)
SITUAÇÃO DE EMPREGO
Situação de Emprego

Titular

%

Cônjuge

%

Total da
Comunidade

%

Não informado
Aposentado/Pensionista

70
1164

0,6
9,3

40
363

0,5
4,7

168
1796

0,6
6,6

Assalariado com carteira de trabalho

2864

22,8

2409

31,4

6827

25,2

Assalariado sem carteira de trabalho
Autônomo com previdência social
Autônomo sem previdência social

757
168
2838

6,0
1,3
22,6

488
152
1917

6,4
2,0
25,0

1737
380
5699

6,4
1,4
21,0

Empregador
Empregador rural

73
0

0,6
0,0

39
0

0,5
0,0

128
4

0,5
0,0

Não trabalha
Outra
Trabalhador rural

4084
539
1

32,5
4,3
0,0

1990
279
0

25,9
3,6
0,0

9108
1254
3

33,6
4,6
0,0

100

7677

100

27104

100

TOTAL
125588
Fonte: COHAB-CURITIBA. Março/2008.
Elaboração: COHAB-CURITIBA

8

Cabe informar que o número total de domicílios é de 12.617. O número menor de titulares deve-se
ao fato de haver 59 domicílios cujo titular não está registrado adequadamente no Sistema Regula.

Quanto à situação de empregabilidade, visualiza-se os maiores índices
relacionados aos empregos à margem do mercado formal de trabalho, que não
possuem vínculos empregatícios: da população de trabalhadores, detectou-se que
21% são autônomos sem previdência, num percentual que, somado aos 6,4% de
empregados não registrados, totaliza 27,4% da comunidade que trabalha em
situação de vulnerabilidade porque se encontra excluída dos benefícios mínimos e
proteção social garantidos com o trabalho formal.
É necessário perceber que nos casos em que foi declarado “não trabalha”,
“outra” ou “não informado”9, pode-se considerar que parte deles realiza atividades
remuneradas para seu sustento, o que elevaria as estatísticas da informalidade para
66,3%. Há, portanto, descaracterização do conceito de desemprego, uma vez que,
na discussão da realidade de sobrevivência do brasileiro, constitui-se em dado
significativo para compreensão do mercado informal.

SAÚDE
SAÚDE: TIPO DE DEFICIÊNCIA E NÚMERO DE PORTADORES
Deficiência

Quantidade

%

Cegueira

79

8,7

Mudez

27

3,0

Surdez

79

8,7

Mental

253

28,0

Fisica

290

32,1

Outra

176

19,5

Total
Fonte: COHAB-CURITIBA. Março/2008.
Elaboração: COHAB-CURITIBA

904

100

Os dados relativos aos portadores de deficiências são úteis para
elaboração dos projetos arquitetônicos em cada comunidade que receberá a
intervenção de Programa Habitacional, pois as construções deverão ser adaptadas
segundo a necessidade de cada morador, reduzindo ao máximo as barreiras
arquitetônicas e facilitando a mobilidade das famílias no novo local de moradia.

9

Pode-se considerar que no momento da coleta dos dados, pode haver divergências quanto aos
conceitos de cada categoria de situação de emprego, podendo o declarante afirmar que não trabalha,
embora desenvolva atividades remuneradas eventuais, por exemplo, por compreender que “trabalho”
é o que possui registro em carteira.

Cabe apontar que este total representa o número de casos registrados e
não o número exato de pessoas, pois pode haver uma mesma pessoa com duas ou
mais deficiências, como é o caso da surdez e mudez, que podem ocorrer juntas.
QUALIDADE DAS MORADIAS
O quadro mais comum observado nas comunidades pobres da periferia de
Curitiba é de construções muito precárias, edificadas sem qualquer orientação
técnica, nem observância a padrões urbanísticos ou construtivos, em muitos casos,
situadas em áreas de risco, de inundação ou deslizamento. O material mais utilizado
é a madeira, seja pela cultura local, pelo custo menor em relação ao da alvenaria ou
pela rapidez e facilidade na construção.
Foram analisados dados referentes aos materiais utilizados na construção,
número de cômodos nas moradias, existência de instalações sanitárias adequadas.
Observa-se na amostra realizada pela COHAB-CURITIBA que 52,72% dos
domicílios são construídos em madeira, 29,58% em alvenaria, 14,41% são
edificações mistas e o restante em lona plástica ou compensado. Destaca-se
também que há uma média de 3,44 comodos por imóvel.
Em relação às instalações sanitárias, 71,4% das moradias possui banheiro
com todos os equipamentos necessários, dos quais 62,66% são internos.

FATORES DE RISCO
As ocupações irregulares do Município de Curitiba não apresentam alguns
fatores de risco típicos de outras regiões do Brasil, como as palafitas, ocupações de
mangues e a ocupação de encostas.
No entanto, a ocupação desordenada e alheia aos parâmetros municipais
estabelecidos pela legislação, incluindo áreas de preservação permanente e faixas
de domínio institucionais, dá origem a situações de risco físico e social que exigem
atenção especial.
Os problemas que essas áreas apresentam são em geral:
sistema viário subdimensionado e em precárias condições;

inexistência de sistema de drenagem pluvial que aliado às condições
geológicas locais, tem reflexo negativo direto sobre as condições de
circulação na área;
acesso parcial à rede de abastecimento de água – dados amostrais
revelam que 42,99% dos domicílios possuem hidrômetro individual, 7,88%
hidrômetro coletivo, 2,31% têm acesso através de torneiras comunitárias e
33,34% recebem água tratada através de ligações clandestinas, os restantes
13,48% não informaram;
rede de esgotos inexistente em 72,32% das áreas, dando lugar a
disposição inadequada dos esgotos domésticos;
rede de distribuição de energia elétrica com atendimento parcial, 40,46%
dos domicílios entrevistados possui ligação oficial, o restante obtém energia
através de ligações clandestinas;
coleta de lixo com atendimento parcial, devido às más condições do
sistema viário, em algumas áreas a coleta porta a porta não atende à
totalidade dos domicílios, essa situação propicia o acúmulo de lixo nas casas
e ruas;
grave passivo ambiental resultante da ocupação inadequada de APA‟s e
APPs;
baixo padrão construtivo das habitações caracterizado em sua maioria
por casas de madeira reaproveitada (52,72%) e casas mistas (14,41%);
ausência de instalações sanitárias adequadas em 28,6% dos domicílios;
atendimento precário do Transporte Coletivo, pois o sistema viário
dificulta a circulação interna;
risco de inundação na maioria das Áreas de Preservação Permanente;
acelerado processo de expansão apesar das condições extremamente
adversas;
vulnerabilidade da população, exposta permanentemente a situações de
risco físico e social, à violência e a todas as mazelas geradas pela pobreza,
pela degradação ambiental, pela fragilidade da organização social, pela falta
de identidade cultural e de referências da população recém chegada a um
espaço urbano em processo acelerado de ocupação e mudanças.

CARACTERIZAÇÃO DOS INSCRITOS NO CADASTRO DA COHABCURITIBA
O Cadastro de Inscritos na COHAB-CURITIBA, foi criado em 1979 e tinha
como um dos seus objetivos disciplinar o atendimento por moradia popular,
estabelecendo normas de acesso a financiamentos, válidos para todos os inscritos,
e também servir de apoio à política habitacional, fornecendo subsídios, para o
planejamento de novos empreendimentos.
A inscrição nesse cadastro é condição obrigatória para aquisição de imóveis
da COHAB-CURITIBA, sendo que qualquer pessoa pode se inscrever basta
apresentar o documento de identidade e comprovante de endereço. Os candidatos
têm o compromisso de renovar o cadastro uma vez por ano e atualizar o endereço
se houver mudança no seu local de moradia.
Para a classificação dos inscritos, o primeiro critério utilizado é o tempo de
inscrição. Sempre que há um novo empreendimento a ser comercializado, a
COHAB-CURITIBA convoca os candidatos de acordo com a ordem cronológica,
observando se a renda declarada no cadastro é compatível com a prestação do
financiamento. Os inscritos que são chamados, mas não têm interesse no imóvel
ofertado, são mantidos no cadastro. A exclusão só ocorre quando há falta de
renovação da inscrição dentro do prazo estabelecido de um ano.
Os dados relativos ao tempo de espera para atendimento da COHABCURITIBA demonstram que 44% dos inscritos de Curitiba aguardam até 1 ano para
atendimento e 35%, até 3 anos, 15% dos pretendentes aguardam acima de 3 anos
para a chamada, e 5% dos inscritos que aguardam acima de 10 anos.
Com base nesses dados cabe uma análise específica referente a esses
inscritos há mais de 10 anos identificando os motivos reais do não atendimento.

TEMPO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DA COHAB-CURITIBA EM CURITIBA

Fonte: COHAB-CURITIBA
Elaboração: COHAB-CURITIBA – setor de projetos sociais

Já com relação à Região Metropolitana, o dado apresentado é que 82% dos
inscritos aguardam até 3 anos para atendimento, 14% dos pretendentes aguardam
acima de 3 anos, dos quais 3% aguardam mais de 10 anos.
TEMPO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DA COHAB-CURITIBA NA RMC E PARANAGUÁ

Fonte: COHAB-CURITIBA
Elaboração: COHAB-CURITIBA – setor de projetos sociais

Em relação aos pretendentes do Município de Curitiba, a maior concentração
encontra-se na Regional Boqueirão, sendo 17%, seguida da Regional Bairro Novo,
15%, e Regional CIC, 14%. Os menores percentuais, de 6%, são encontrados nas
Regionais Matriz e Santa Felicidade, regiões de ocupação mais antigas,
conseqüentemente dotadas de maior infra-estrutura e organização espacial, cujos
bairros, em geral, têm moradias consolidadas e regularizadas dentro de parâmetros
da cidade formal.
Estas características diferem das Regionais Boqueirão, Bairro Novo e CIC,
que apresentam maior concentração demográfica e menor poder aquisitivo.
PRETENDENTES EM CURITIBA POR REGIONAL
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Felicidade
Regional Portão
6%
12%

Regional Bairro
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15%
Regional Boa Vista
9%

Regional
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11%
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14%

Regional Cajuru
10%

Regional
Boqueirão
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Fonte: COHAB-CURITIBA
Elaboração: COHAB-CURITIBA – setor de projetos sociais

No caso da Região Metropolitana, o município de Colombo destaca-se
com maior procura de atendimento por moradia, 23%, seguido de Pinhais, que
representa 18% do total. São municípios que apresentam maior precariedade de
serviços públicos e infra-estrutura, bem como carência de oportunidades de
geração de trabalho e renda.

PRETENDENTES RMC E PARANAGUÁ

Fonte: COHAB-CURITIBA
Elaboração: COHAB-CURITIBA – setor de projetos sociais

Aponta-se a necessidade do estudo das características socioeconômicas e
territoriais específicas de cada município, bem como das Administrações Regionais
para possibilitar uma análise mais aprofundada das relações que determinam a
busca da moradia própria.
Tanto em Curitiba quanto na Região Metropolitana, os dados indicam que a
maioria dos pretendentes reside em imóvel alugado ou cedido, expressando
percentual de 91% em Curitiba e 90% na Região Metropolitana.
DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE RESIDÊNCIA EM CURITIBA
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Fonte: COHAB-CURITIBA
Elaboração: COHAB-CURITIBA – Setor de Projetos Sociais

DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE RESIDÊNCIA NA RMC E PARANAGUÁ
Irregular
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Alugado
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Fonte: COHAB-CURITIBA
Elaboração: COHAB-CURITIBA – Setor de Projetos Sociais

Esses dados apresentados, longe de representar a realidade de toda a cidade
de Curitiba e Região Metropolitana, expressam a situação das famílias em relação
ao imóvel de moradia e o déficit habitacional em relação à habitação popular.
Como fator determinante de acesso à moradia coloca-se a renda das famílias,
que, conforme quadro e gráficos abaixo, apresenta situação semelhante no
município de Curitiba e em sua Região Metropolitana.
DISTRIBUIÇÃO POR RENDA EM CURITIBA

Fonte: COHAB-CURITIBA
Elaboração: COHAB-CURITIBA – Setor de Projetos Sociais

DISTRIBUIÇÃO POR RENDA NA RMC E PARANAGUÁ

Fonte: COHAB-CURITIBA
Elaboração: COHAB-CURITIBA – Setor de Projetos Sociais

A maior concentração é a dos pretendentes que possuem renda de 1 a 3
s.m., com o percentual de 61% em Curitiba e 70% na RMC e Paranaguá. Esta renda
deve ser avaliada relacionada à composição familiar e ao número de pessoas que
geram renda na família; no entanto, é preocupante o número de pretendentes que
se declaram sem renda (3% na cidade de Curitiba e 2 % na RMC e Paranaguá), por
um lado, pela dificuldade de acessar programas de financiamento para habitação,
por outro, pela necessidade de contar com outro membro da família para assumir o
financiamento do imóvel.
Em geral, não meramente a renda do pretendente, mas principalmente a
renda per capita das famílias deve ser avaliada, por isso o dado número de
dependentes é relevante.
Dos pretendentes inscritos no cadastro, 50% não possuem dependentes.
Destes, 50,64% recebem de 2 a 5 s.m., não sendo considerada, pelo critério renda,
uma situação vulnerável.

INSCRITOS NO CADASTRO DA COHAB-CURITIBA POR NUMERO DE DEPENDENTES E RENDA
– CURITIBA

Número de Dependente
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Fonte: COHAB-CURITIBA
Elaboração: COHAB-CURITIBA – Setor de Projetos Sociais

Nos gráficos a seguir, verifica-se que a grande parte dos pretendentes
declaram-se solteiros, sendo 59% em Curitiba e 55% na RMC e Paranaguá. Outro
número significativo é o de inscritos casados, com os percentuais de 27% em
Curitiba e 31% na Região Metropolitana e Paranaguá.
Estes dados precisam ser avaliados em relação ao estado civil de fato, pois é
comum pessoas que estabelecem união civil sem afirmação de contratos legais, ou
não formalizam a dissolução das mesmas.
DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO CIVIL EM CURITIBA

Fonte: COHAB-CURITIBA
Elaboração: COHAB-CURITIBA – Setor de Projetos Sociais

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO CIVIL NA RMC E PARANAGUÁ

Fonte: COHAB-CURITIBA
Elaboração: COHAB-CURITIBA – Setor de Projetos Sociais

Em relação à faixa etária, os pretendentes de Curitiba apresentam maior
concentração nas faixas de 19 até 34 anos, com percentuais mais elevados na faixa
entre 25-29 anos, 23%, e 19-24 anos, 19% do total. Esses dados são semelhantes
na RMC e Paranaguá.
FAIXA ETÁRIA DOS PRETENDENTES EM CURITIBA

Fonte: COHAB-CURITIBA
Elaboração: COHAB-CURITIBA – Setor de Projetos Sociais

FAIXA ETÁRIÁ DOS PRETENDENTES NA RMC E PARANAGUÁ

Fonte: COHAB-CURITIBA
Elaboração: COHAB-CURITIBA – Setor de Projetos Sociais

Verifica-se, portanto, que a grande maioria dos pretendentes encontra-se em
faixa de idade jovem, economicamente ativa, que pressiona a economia e a
sociedade para criação de novos postos de trabalho, capacitação profissional e
seguridade social, pois destes dependem para aquisição de bens e serviços que
possibilitem a manutenção e elevação de padrões de vida.
Apesar de apresentarem um número pouco significativo, 3% dos pretendentes
de Curitiba e 2% dos pretendentes da RMC e Paranaguá, o segmento de idosos
demanda atenção especial dispondo inclusive de legislação que trata da proteção e
priorização do atendimento integral à esta população. No que se refere ao acesso à
moradia, o tempo de espera é determinante da qualidade de vida desse idoso. A
demora no atendimento implica na dependência de terceiros para a moradia, na
insegurança das condições especiais da velhice e em limites impostos pelos agentes
financiadores em relação à idade.
Tanto em Curitiba como na RMC e Paranaguá, as mulheres inscritas
apresentam percentuais 10% e 12% maiores, o que demonstra as transformações
verificadas nas últimas décadas, principalmente em relação à responsabilidade
(sustento e cuidado) pela família e inserção cada vez maior no mercado de trabalho.

DISTRIBUIÇÃO DOS DEPENDENTES POR SEXO EM CURITIBA E NA RMC E PARANAGUÁ

Fonte: COHAB-CURITIBA
Elaboração: COHAB-CURITIBA – Setor de Projetos

A escolaridade da população inscrita apresenta-se com maior percentual na
educação de ensino médio, sendo um total de 54% dos pretendentes. No entanto, é
preocupante o dado de que 27% dos pretendentes apresentam o ensino
fundamental, muitos destes sem completá-lo.
Para estas pessoas, existe uma dificuldade ainda maior de manter a
estabilidade de suas condições socioeconômicas, devido à falta de qualificação para
o mercado de trabalho.
DISTRIBUIÇÃO POR ESCOLARIDADE EM CURITIBA

Fonte: COHAB-CURITIBA
Elaboração: COHAB-CURITIBA – Setor de Projetos Sociais

Na

Região

Metropolitana,

o percentual de

escolaridade

no ensino

fundamental é de 31% dos pretendentes, e com relação ao ensino médio, o índice é
igual ao dos pretendentes de Curitiba.
DISTRIBUIÇÃO POR ESCOLARIDADE NA RMC E PARANAGUÁ

Fonte: COHAB-CURITIBA
Elaboração: COHAB-CURITIBA – Setor de Projetos Sociais

Diante

dos

dados

apresentados,

identifica-se

uma

população

predominantemente jovem, solteira, com poucos dependentes, com renda superior a
2 s.m.; muitos, possivelmente com núcleos familiares recém-formados e ainda
pequenos, que buscam um planejamento da vida familiar contando com a aquisição
da moradia enquanto referência de segurança e inserção na vida comunitária.
Ainda é um desafio para a política de habitação do município buscar
alternativas de inclusão daquelas famílias que, pela precariedade de trabalho e
renda, apresentam dificuldades de acesso e manutenção de moradia própria na
cidade formal.
A análise do perfil dos inscritos aponta para a necessidade de dados mais
precisos em relação à demanda específica de cada Regional ou município da
Região Metropolitana e Paranaguá, tais como: as características das populações,
aspectos socioeconômicos e aspectos espaciais de moradia.

CONDICIONANTES LEGAIS E NORMATIVOS
LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

A legislação urbanística produziu impactos positivos e negativos, na questão
habitacional dentro do município, embora a intenção inicial desses instrumentos
tenha sido a de normatizar e estabelecer diretrizes para a melhor ocupação do
território. A necessidade do estabelecimento de parâmetros adequados para a
aprovação de loteamentos e edificações garantiu melhores condições sanitárias e de
habitabilidade das construções e também preservação de um meio ambiente urbano
com mais qualidade, no entanto não se mostrou suficiente para conter as ocupações
irregulares nas áreas mais periféricas. A análise desses instrumentos, tem como
finalidade apontar as suas potencialidades constatadas nos anos de aplicação assim
como as disfunções frente a situação real da ocupação urbana.

PARCELAMENTO DO SOLO

O parcelamento do solo urbano é um importante componente da produção
habitacional, pois dele resulta a produção de terra urbanizada.
Os

processos

de

loteamento

e

desmembramento

são

regidos,

essencialmente, pelas Leis Municipal nº 2942/1966 e Federal nº 6766/1979, alterada
pela Lei Federal 9785/99.
Com quase meio século de vigência e antecedendo o marco jurídico federal 10,
a Lei Municipal 2942/1966 apresenta algumas disfunções em função da realidade
atual:
-

penalidade branda para proprietários e loteadores de loteamentos
irregulares e clandestinos;

-

não prevê instrumentos ou parâmetros diferenciados quando se trata de
interesse social;
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-

parâmetros urbanísticos desatualizados em relação à demanda existente;

-

trâmites administrativos desatualizados tecnológica e funcionalmente.

Lei Federal 6766/1979.

No entanto, esta legislação foi um grande avanço a sua época, pois
instrumentalizou o poder público municipal para o controle do crescimento urbano
municipal. A exigência por obras, documentos e serviços por um lado disciplinou a
qualidade dos novos loteamentos e a sua integração à cidade, mas por outro, tornou
a aprovação do parcelamento do solo complexa.
O marco regulatório federal, a Lei Federal nº 6766/1979, também instituiu
parâmetros técnicos e jurídicos para a aprovação de parcelamentos do solo
entendidos como loteamentos e desmembramento.
Como conseqüência da exigência de aprovação do parcelamento e
implantação de infra-estrutura mínima, a terra parcelada formalmente tem seu valor
majorado.

Este

socioeconômicos

aumento
já

do

descritos

custo

da

terra

anteriormente,

em

onde

conjunto
a

com

população

fatores

teve

um

empobrecimento, resultou na disseminação das ocupações irregulares em Curitiba,
em especial os loteamentos clandestinos, lotes vendidos a um valor mais acessível,
porém em desacordo com a legislação vigente.
A Lei Federal 6.766/1979 foi complementada pela Lei Federal nº 9.785/1999.
Dentre os principais avanços desta alteração elenca-se:
-

A inserção do conceito de parcelamentos populares destinados

às classes de menor renda;
-

A permissão emissão provisória de posse;

-

Maior autonomia aos municípios para estabelecer os parâmetros

mínimos para aprovação de loteamentos.
Antes desta alteração da Lei Federal de parcelamento do solo, Curitiba já
tinha aprovado em 1998 a Lei Municipal nº 9460/1998 que dispõe sobre a
regularização fundiária no Município.
Esta lei fixou critérios para a regularização de parcelamentos do solo para fins
urbanos implantados irregularmente no Município de Curitiba, e também estabeleceu
parâmetros técnicos e urbanísticos mais flexíveis para a regularização fundiária.
Após nove anos de implementação da Lei nota-se a necessidade de um
ajuste no que se refere a mudança da data limite para regularização, a Medida
Provisória 2.220/01 e a Resolução 369/06 do CONAMA estabelecem a possibilidade
da regularização fundiária para aquelas ocupações consolidadas até 2001.

Contudo, mesmo com tal flexibilização de parâmetros técnicos e urbanísticos,
a regularização fundiária ainda esbarra:
-

na escassez de áreas dentro do perímetro do loteamento a serem
destinadas a equipamentos comunitários;

-

na obrigatoriedade de doação de áreas em dobro no entorno do
loteamento, no caso de se verificar a impossibilidade de doação no próprio
local;

-

na dificuldade de realocação de famílias residentes em áreas de
preservação ambiental, áreas de risco e áreas reservadas ao sistema
viário;

-

em problemas quanto à comprovação da propriedade das áreas.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

O conjunto dos instrumentos de zoneamento, uso e ocupação do solo,
possibilitou ao município de Curitiba o crescimento e o desenvolvimento direcionado
da cidade.
Isso ocorre porque em Curitiba, o planejamento urbano utiliza-se do princípio
de que a ocupação e os usos na cidade podem ser induzidos, e o adensamento
deve ser compatível com a infra-estrutura urbana disponível.
A partir deste princípio foram definidas as áreas destinadas à habitação de
baixa, média e alta densidade, além daquelas destinadas à habitação de interesse
social. Para efeito de análise é utilizado como referência as macrozonas definidas no
Plano Diretor11 por resumir em termos gerais a distribuição espacial do zoneamento
vigente12.
No que se refere a habitação de interesse social, embora, o município de
Curitiba ainda não tivesse implantado as Zonas Especiais de Interesse Social
(ZEIS), conforme diretrizes do Estatuto das Cidades a Lei Municipal 9.800/00 criou
os Setores Especiais de Habitação de Interesse Social (SEHIS), com a finalidade
similar.

11
12

Lei Municipal 11.266/2004
Lei Municipal 9.800/2000 e seus decretos complementares.

MAPA DE ZONEAMENTO

Os SEHIS compreendem áreas onde há interesse público em ordenar a
ocupação por meio de urbanização e regularização fundiária, em implantar ou
complementar programas habitacionais de interesse social, e que se sujeitam a
critérios especiais de parcelamento, uso e ocupação do solo.
Além dos SEHIS criados pelo zoneamento em 2000, o Decreto 901/80 já
declarava como áreas de interesse social aquelas destinadas à implantação, pela
COHAB-CURITIBA, de novos núcleos habitacionais, constituídos por lotes,
habitações unifamiliares e coletivas, ou mais de uma dessas modalidades. Este
Decreto foi substituído pelo Decreto 250/00.
No âmbito municipal as SEHIS foram um grande avanço, pois possibilitaram
parâmetros diferenciados para a formalização de ocupações irregulares e
viabilizaram a produção de lotes de interesse social. Recentemente foram criadas
duas zonas ZEIS, do Parolin e da Vila Formosa.

CONDICIONANTES AMBIENTAIS

A política urbana no Município de Curitiba, no que diz respeito às questões
ambientais, é bastante presente e atuante. São diversas leis e decretos que
estabelecem critérios e parâmetros de uso e ocupação do solo em áreas
ambientalmente relevantes.
Visando a preservação, manutenção e recuperação ambiental, a legislação
vigente acaba sendo, na maioria dos casos, bastante restritiva. Por esse motivo, a
ocupação formal dos imóveis atingidos por algum fator ambiental tende a ser
limitada ou mesmo inibida.
Os fatores ambientais de que trata a legislação podem ser resumidos em
cinco tipos principais: bosques (áreas verdes), Áreas de Proteção Ambiental (APAs),
Áreas de Preservação Permanente (APPs), faixas de drenagem e áreas inundáveis.
Atualmente as APA´s sofrem pressão para a ocupação. Isso ocorre devido a
menor possibilidade de ocupação quer por fragilidade do solo quer por restrições de
uso impostas pela legislação ambiental, que influem na redução do custo da terra.
Assim acabam sendo alvo de ocupações irregulares.
REGULAMENTO DE EDIFICAÇÕES

A legislação referente à regulamentação e aprovação de edificações visa
normatizar a ocupação nos imóveis do Município. Estas regras, aplicadas no interior
do lote, somadas aos parâmetros da lei de uso e ocupação do solo, definem e
configuram o desenho urbano de cada zona da cidade.
Para moradias populares está prevista a simplificação na aprovação através
do Alvará Simplificado13, programa de atuação da COHAB-CURITIBA, que será
detalhado no item LINHAS PROGRAMÁTICAS DE AÇÃO.
Para outros tipos de projetos habitacionais, é prevista também a simplificação
na aprovação14, mediante termo de responsabilidade assinado pelo proprietário,
autor do projeto e responsável técnico.

13

Lei 12.052/2006, Institui Alvará Simplificado de moradia popular.
Decreto 769/2004, que estabelece critérios para a simplificação dos procedimentos relativos à
Secretaria Municipal de Urbanismo.
14

Verifica-se que parte das edificações em Curitiba não esta regularizada
perante a PMC, cabe ao poder público avaliar de que forma a legislação poderá
intervir para minimizar esse problema.
FINANÇAS E INCENTIVOS FISCAIS

A análise da legislação municipal no âmbito das finanças e incentivos fiscais,
quanto à questão habitacional, leva a concluir que a política urbana de Curitiba tem
como principais focos a inclusão social e a preservação ambiental, histórica e
cultural.
Os incentivos fiscais que promovem a inclusão social são aqueles que, em
especial, visam reduzir ou isentar de algumas taxas pessoas como os idosos e de
baixa renda. Um exemplo é atribuir uma redução no valor do IPTU para os
aposentados e pensionistas do sistema previdenciário oficial, com idade superior a
65 anos, entre outros15.
Outro exemplo é a isenção do pagamento do IPTU para os imóveis
residenciais com padrão simples de acabamento, com área construída igual ou
inferior a 70m² e valor venal inferior a R$ 26.900,00. Essa lei 16 ainda isenta das taxas
do Alvará de Construção e do Certificado de Vistoria e Conclusão de Obra (CVCO)
os imóveis populares realizados pela COHAB-CURITIBA.
Existem também os incentivos voltados especialmente à regularização
fundiária, que possibilitam o parcelamento de dívidas de IPTU 17 ou até mesmo a
remissão ou anistia18 dos débitos tributários dos imóveis com este fim.
INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS

Com o objetivo de transferir imóveis urbanos ou recursos financeiros ao
Fundo Municipal de Habitação (FMH), foi instituído o Incentivo Construtivo (Solo
Criado) pela Lei Municipal nº 7.420/90, substituída pela Lei Municipal nº 9.802/00,

15

Lei Complementar nº 44/2002, alterada pelo Decreto 1470/2006
Lei Complementar nº 40/2001, que dispõe sobre os tributos municipais relativos à cosntrução civil, valor venal
de imóveis, IPTU e ITBI (Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis)
17
Lei de Regularização Fundiária Municipal nº 9460/1998
18
Lei Municipal Complementar n. 60/2007
16

que possibilita o acréscimo de potencial construtivo e/ou de número de pavimentos
e, em edifícios habitacionais em diversas zonas residenciais.

A transferência de imóveis urbanos ou o pagamento em dinheiro são
efetuados ao FMH que é administrado pela COHAB-CURITIBA, é utilizado para a
implantação de programas habitacionais de interesse social destinados à famílias de
baixa renda.
Com a finalidade de preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental,
desde a década de 80, é possível o aumento do potencial construtivo de edificações
de uso habitacional, comércio e serviço, através da transferência do potencial
construtivo de áreas verdes e de unidades de interesse de preservação.
Através da Lei Municipal 9803/00 tem-se a possibilidade da utilização desse
instrumento também para a regularização fundiária e habitação de interesse social.

TRANSFERENCIA DO POTENCIAL CONSTRUTIVO

Por conta da adequação ao Estatuto da Cidade, o Plano Diretor de Curitiba
ainda prevê a regulamentação dos seguintes instrumentos urbanísticos: Direito de
Preempção, Operações Urbanas Consorciadas, Parcelamento, Edificação ou
Utilização Compulsórios, instrumentos estes que poderão ser utilizados na
ampliação do acesso a moradia de interesse social.

LEGISLAÇÃO DE INCLUSÃO SOCIAL
Faz-se necessário incorporar ao Plano de Habitação e Habitação de Interesse
Social, conforme os princípios e diretrizes orientadoras do Guia Nacional de Adesão
ao Sistema e Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, mecanismos de
cotas para idosos, deficientes e famílias chefiadas por mulheres, dentre o grupo
identificado como o de menor renda, para atendimento nos programas habitacionais.
Atualmente as demandas por atendimento emergencial em Curitiba são
analisadas individualmente e atendidas conforme disponibilidade em loteamentos da
COHAB-CURITIBA, com exceção das regularizações fundiárias, que prevêem
atendimentos para todos os idosos e deficientes físicos. Os idosos, as populações
indígenas e as pessoas portadoras de deficiência, possuem legislação federal
especifica quanto a inclusão social.
Embora não exista legislação especifica a análise social referente à condição
das mulheres, nas áreas de intervenção, parte de uma concepção mais ampla de
vulnerabilidade.

Entende-se

que

mulheres

que

assumem

sozinhas

a

responsabilidade doméstica (prover recursos, manutenção da casa e cuidado com
os filhos) são vulneráveis, podendo ou não ter sofrido episódios de violência na
relação com ex-companheiros. Sendo assim, nas ocasiões do cadastramento e
assinatura de contratos é priorizada a titularidade da mulher, entendendo que essa
tende a concentrar a responsabilidade pela família em caso de separação do casal.

CONDICIONANTES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO SETOR
HABITACIONAL
Em Curitiba a COHAB-CURITIBA é o órgão responsável pela elaboração,
gerenciamento e execução da política de habitação de interesse social.
A sua estrutura tem permitido a implementação de programas voltados à
população mais carente, em especial às ocupações irregulares, com ações
integradas às demais políticas sociais e de desenvolvimento urbano.
No caso da COHAB-CURITIBA, a atuação „e integrada em toda a Região
Metropolitana e sua figura jurídica „e a de empresa de economia mista, permitindo
que as várias Prefeituras envolvidas dela participem.
A COHAB-CURITIBA apesar de suas atribuições como empresa de economia
mista, „e braço executor da Política de Habitação de Interesse Social do Município
de Curitiba, desenvolvendo dentro da Administração Pública Municipal um papel
relevante na prestação de serviços, essencial à comunidade, representando ela
própria o Poder Público Municipal, e para todos os efeitos, sempre foi considerada
parte integrante da própria Administração Pública Direta do Município, com status de
secretaria., Esse modelo de atuação, dentro da Política de Habitação de Interesse
Social não possui mais sustentação no contexto geral estabelecido pelo Governo
Federal.
A visão contemporânea das políticas habitacionais está ligada a própria
Administração Direta, na tomada de medidas conjugadas com outras políticas
públicas como a gestão ambiental, infra-estrutura de transporte e saneamento.
Outro fator de destaque tem relação com o Sistema Nacional de Habitação
de Interesse Social, onde os recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse
Social devem ser aplicados de forma descentralizada aos Estados, Municípios e
Distrito Federal, e realizado a titulo de transferências voluntárias da União aos
Estados, Municípios e Distritos Federal.
Portanto na criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse SocialFMHIS, não há possibilidade de vinculação à COHAB-CURITIBA, devendo o fundo e
seu patrimônio estarem atrelados à Prefeitura Municipal de Curitiba, através de uma
de suas Secretarias.
A curto prazo essa medida pode ser implementada, mas, a criação de uma
Secretaria específica para habitação que, poderá ter um quadro mínimo de

servidores, inclusive cedidos pela própria COHAB-CURITIBA, além da vantagem
política na negociação de fontes de recursos externos ao Município, poderá suprir a
antiga demanda de centralizar a captação de recursos para programas e projetos
destinados à habitação de interesse social, distribuídas em mais de uma pasta.
De qualquer forma a COHAB-CURITIBA por estar aparelhada e pelo”know
how” acumulado nos mais de 40 anos de atuação deverá assumir o papel de agente
executor (gestão operacional) da Política Municipal de Habitação de Interesse
Social.

PRODUÇÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO
CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA – SETOR PRIVADO

A produção imobiliária na cidade de Curitiba fechou o ano de 2006 com
11.859 unidades residenciais e não residenciais concluídas, totalizando 1.438.896
m² de área construída.
Com aumento de 52% no volume construído em relação ao ano de 2005 (que
atingiu 948.000 m²), a construção imobiliária apresentou em 2006 o melhor
desempenho dos últimos seis anos. Do total produzido, 76% ou 1.091.226 m² são
destinados ao segmento residencial que representa 9799 unidades reseidenciais,
das quais:
- 6.840 unidades residenciais (70%) têm até três pavimentos;
- 2.061 unidades construídas (21%) em prédios entre 4 e 8 andares (principalmente
nos Bairros Campo Comprido, Mossunguê (Ecoville) e Boa Vista);
- 898 unidades (9%) com mais de 8 pavimentos (construídas principalmente no
Centro de Curitiba, Água Verde e Bigorrilho);
- 3.270 unidades residenciais ou 34% do total construído têm até 75 m², sendo
destas 2.048 unidades com até 50m² e 1.222 unidades entre 51 e 75m² (construídas
principalmente nos bairros Tatuquara, Novo Mundo, Campo Comprido e Uberaba).
PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA EM CURITIBA (RESIDENCIAL E NÃO RESIDENCIAL) – EM M² 1997 A
2006

O volume liberado pela Prefeitura de Curitiba para novas construções em
2006 atinge 1.671.251 m², uma redução de 9% em relação ao registrado em
2005(1.839.179m²).
ALVARÁ PARA NOVAS CONSTRUÇÕES
Alvarás para novas construções em Curitiba
Área total liberada – residenciais e não residenciais (m²)
Ano
Residencial
Não
Residencial
2000
1.215.203
140.580
2001
1.120.379
485.223
2002
1.494.186
534.630
2003
854.728
423.384
2004
977.478
662.779
2005
1.252.474
586.705
2006
1.136.862
534.389
Fonte:SMU 2007

Área Total
1.625.783
1.605.602
2.028.816
1.278.110
1.640.257
1.839.179
1.671.251

A carga tributária incidente sobre o preço de uma casa popular era
equivalente a 42,87% do valor pago pelo comprador. Conforme estudos do
Sinduscon-PR, a solução do déficit de moradias do país – estimado em 7,9 milhões
de residências – passa, necessariamente, por uma profunda reforma tributária.
Igualmente, são necessárias mudanças na legislação trabalhista e previdenciária
para reduzir os custos que pesam sobre a mão-de-obra.
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES QUE INCIDEM SOBRE A CASA POPULAR
IMPOSTO
%
Contribuições sociais sobre a folha de salários

20,97%

ICMS

5,04%

Cofins

4,96%

ISS

2,84%

ITBI

2,00%

IRPJ

1,98%

IPI

1,14%

CSL

1,79%

CPMF

1,08%

PIS

1,07%

Total
Fonte: SINDUSCON-PR 2006

42,87%

PRODUÇÃO HABITACIONAL DA COHAB-CURITIBA

O caráter da produção habitacional quanto a tipologia apresenta três tipos de
produtos entregues: lotes urbanizados, casas e apartamentos.
A COHAB-CURITIBA, produziu em 42 anos 120.664 unidades habitacionais, o
que corresponde a 25% do número total de moradias de Curitiba, e uma média
anual de 2.872 novas unidades.
O quadro a seguir traz a síntese da produção do Município desde a década
de 60 por tipologia habitacional.
PRODUÇÃO REALIZADA PELA COHAB-CURITIBA POR TIPOLOGIAS HABITACIONAIS NO
PERÍODO 1965 - 2007
TIPOLOGIA HABITACIONAL

UNIDADES ENTREGUES

Apartamentos

22.927

Casas

29.354

Lotes Urbanizados

68.383

Total

120.664

Fonte: COHAB-CURITIBA/ dez 2007

Na regularização fundiária, a séria histórica de dados de produção vem da
década de 70, onde têm-se a regularização fundiária no próprio local e os
reassentamentos efetuados.
PRODUÇÃO TOTAL – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E REASSENTAMENTOS – CURITIBA,
REGIÃO METROPOLITANA E PARANAGUÁ –PERÍODO 1977 A 2006
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
LOCALIZAÇÃO
Titulado
Curitiba
RMC e Paranaguá
Total

Não
titulado

REASSENTAMENTO

Total

Titulado

Não
titulado

TOTAL
Total

6.139

9.897

16.036

3.676

3.297

6.973

23.009

870

-

870

1.213

-

1.213

2.083

7.009

9.897

16.906

4.889

3.297

8.186

25.092

Fonte: COHAB-CURITIBA / dez 2007
Observação: Consideram-se titulados os imoveis em que o beneficiario recebe o titulo de propriedade do imóvel e não titulados
aqueles que os beneficiários residem no imóvel, mas não receberam o titulo definitivo do imóvel.

O Mapa a seguir retrata a produção habitacional e sua localização no
Município, com a regularização fundiária, casas, apartamentos e lotes urbanizados.

MAPA DA PRODUÇÃO DA COHAB – 1977 a 2006

A alta produção de lotes habitacionais e casas, mostra que existe uma
demanda por maior quantidade de terras em relação à ocupação com habitação
coletiva, o que impacta diretamente na produção habitacional, uma vez que há uma
escassez de terras de baixo custo para suprir essa necessidade.
Dentro desse cenário a captação de recursos e maiores investimentos dos
governos municipais, estaduais e federais para a habitação é condição para o
atendimento da demanda num menor espaço de tempo.

DÉFICIT HABITACIONAL
DÉFICIT HABITACIONAL EM CURITIBA

O déficit absoluto calculado pelo IPARDES19 é de 25.147 domicílios e
abrange 5,08% dos domicílios particulares permanentes, conforme tabela abaixo:
POPULAÇÃO, Nº DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES E Nº DE DOMICÍLIOS COM
DÉFICIT EM CURITIBA - 2000
Componentes do Déficit

População

Dom. Part.

Total de

Permanente famílias

total

Total de

conviventes
absoluto

1.587.315 470.964

Domicílios

famílias

495.243 23.301

%

improvisados

absoluto %

4,7 978

Déficit

Cômodos
cedidos ou

habitacional

alugados
absoluto

0,20 868

%

Absoluto %

0,18 25.147

5,08

FONTE: Como Andam as Metrópoles - Versão preliminar- IPARDES 2006

O Déficit habitacional ou quantitativo calculado pelo IPPUC com base nos dados do
Censo IBGE e nos dados municipais desagregou as variáveis no nível de bairros de
Curitiba, e este é o déficit que será utilizado para calculo das demandas e custos da
habitação de interesse social no município:
SÍNTESE DO DÉFICIT HABITACIONAL OU QUANTITATIVO POR TIPO CURITIBA - 2000

Domicílios

Domicílios

Cômodos

Co-habitação

Rústicos*

Improvisados:

Alugados ou

familiar

TOTAL

Cedidos

25.505

1.018

1.132

17.696

45.351

FONTE: IPPUC e COHAB 2005
OBS: *Domicílios Rústicos – considerados domicílios em situação de risco levantado pelo Plano de
Regularização Fundiária em áreas de APP
OBS 2: Os dados desagregados em bairros apresentam um número maior que o calculo total pelo IPARDES.
Isto pode ser explicado pelo acréscimo dos domicílios rústicos.

19

Os dados de referência são do Atlas Habitacional do Paraná – IPARDES 2000

NECESSIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS
DEMANDAS DETECTADAS
DEMANDA POR TERRA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA –
REASSENTAMENTO

Para a quantificação da demanda de terra por reassentamento nas
ocupações irregulares, utilizou-se a metodologia que consta dos Anexos. Foram
consideradas as realocações necessárias em função da localização em áreas de
risco, áreas de preservação permanente, fundos de vale, áreas necessárias para
abertura de ruas e desadensamento.
Com a metodologia adotada chegou-se a um universo estimado de 25.505
domicílios a serem reassentados.
Tomando-se por base esse número de domicílios, pode-se chegar a demanda
por área de terreno, de acordo com o padrão de ocupação proposto. Esse cálculo
considera as áreas necessárias para o lote, sistema viário, equipamento comunitário,
recreação e preservação ambiental.
Para ocupação horizontal, com casas e sobrados, há necessidade de
8.219.751,40 m² de área bruta de terreno. Na ocupação mista, onde 50% do número
de unidades habitacionais serão apartamentos e 50% casas e sobrados essa área
passa a ser de 4.969.521,73 m²

e para ocupação vertical com prédios de 4

pavimentos a área necessária é de 1.719.292,05 m².
DEMANDA POR TERRA PARA ATENDIMENTO AO REMANESCENTE DO
DÉFICIT HABITACIONAL

O déficit habitacional de Curitiba representa um total de 45.351 domicílios, dos
quais 25.505 são reassentamentos que já estão contemplados no item anterior,
restando 19.846 domicílios para cálculo da demanda por terreno.
Utilizando-se

da

mesma

metodologia,

para

ocupação

horizontal

há

necessidade de 6.395.968,88 m², para ocupação mista 3.866.893,87 m² e para
ocupação vertical 1.337.818,86 m² de área bruta de terreno.

DEMANDA POR TERRA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DEMOGRÁFICA

No cálculo da demanda por moradia advinda do crescimento demográfico até
o ano de 2020 considerou-se a projeção de população realizada pelo IPPUC.
Segundo esta projeção para o ano de 2020 em relação a 2007 tem-se um acréscimo
de população da ordem de 291.579habitantes.
Para Curitiba a taxa de moradores por domicílio utilizada é de 3,31 o
que corresponderá a um acréscimo de 88.090 domicílios no período de 13 anos.
Considerando que seja mantida a distribuição de renda levantada em 2000
pelo IBGE, do total de 88.090 domicílios, 37,02% equivalente a 32. 611domicilios
corresponderão a faixa entre 0 a 3 s.m. e 18% equivalente a 15.856 domicílios a
faixa de 3 a 5 s.m. Desta forma necessitarão de atendimento prioritário na provisão
de novas unidades habitacionais nos próximos 13 anos um total de 48.467
domicílios em Curitiba.
No cálculo da demanda por terra necessária para o atendimento dessas
famílias, tem-se que, para o padrão de ocupação horizontal serão necessários em
Curitiba.

DEMANDA POR TERRA TOTAL

Para a resolução dos passivos habitacionais referentes ao déficit habitacional
somente em Curitiba, aí incluído os reassentamentos das áreas de ocupação
irregular, serão necessários, para o padrão horizontal 14.615.720,28 m² de área
bruta de terreno, para o padrão misto, 8.836.415,60 m² e para o padrão vertical
3.057.110,91 m².
Se for adicionado a este montante a área necessária para atendimento a
demanda demográfica para os próximos 13 anos tem-se a necessidade de
30.235.665,04 m² de área de terreno para o padrão horizontal, 18.279.967,60 m²
para o padrão misto e 6.324.270,91 m² para o padrão vertical.

DISPONIBILIDADE DE TERRAS NO MUNICIPIO PARA PRODUÇÃO
HABITACIONAL
Para estimar a disponibilidade de terras em Curitiba, primeiramente foram
identificados os lotes vagos no Município, independente da dominialidade e
localização. Posteriormente, esses lotes foram agrupados por zoneamento e
destacadas as áreas com zoneamento predominantemente residencial.

Esse levantamento, não identifica as condições de utilização dos lotes, muitos
deles não edificáveis, por situarem-se em áreas de preservação permanente, sob
linhas de alta tensão, por possuírem grandes declividades ou serem atingidos por
bosques nativos relevantes e sistema viário.
Ao analisar o montante de área disponível nos Setores Habitacionais de
Interesse Social - SEHIS, teoricamente destinados a habitação de famílias com
menor renda (0 a 5 s.m.), 1.651.511,00m², tem-se que essas áreas não são
suficientes para atender a demanda prioritária do déficit habitacional, necessitando
de áreas localizadas em outros zoneamentos da Cidade.
Segundo dados do IBGE, Curitiba possui cerca de 75% de seus domicílios
caracterizados como casas, induzindo a uma ocupação predominantemente
horizontal.
Esse tipo de ocupação, aliado ao passivo habitacional (regularização fundiária
e déficit habitacional) e as características de Curitiba, comentadas acima, conduzem
a algumas alternativas possíveis de atuação:

incentivar a ocupação mais verticalizada, utilizando plenamente os
parâmetros de ocupação do solo nas zonas que já possibilitam a construção de
edifícios habitacionais com maiores coeficientes e alturas;
agregar ao sistema viário, o transporte e o uso do solo, a habitação
como eixo de planejamento, de modo que as ações reflitam na produção
habitacional de interesse social, atendendo as necessidades atuais e futuras;
estabelecer parcerias com os municípios do NUC para ações conjuntas
de provisão de habitação de interesse social, de forma a resolução dos passivos
habitacionais de Curitiba e dos municípios que compõe o NUC e da demanda
demográfica futura.

CUSTOS PARA O ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Os custos calculados a seguir dizem respeito ao passivo habitacional que
compreende as ocupacoes irregulares e o déficit habitacional atual, não levando em
conta a demanda demográfica projetada para 2020.

CUSTOS PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E REASSENTAMENTOS

ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL PARA REASSENTAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COM PADRÃO
DE OCUPAÇÃO HORIZONTAL, MISTO E VERTICAL
REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA NO LOCAL

REASSENTAMENTO
Quant.
Padrão de

Tipo de

Ocupação

Moradia

Horizontal

(nº. de

Custo
Infra, Terra,

Quant.
(nº. de

TOTAL

Custo (1)

Quant.

Infra e Ações

(nº./ unid.)

Custo
Infra, Terra,

Unid.)

Edificação, Ações

Casa 27m²

25.505

R$ 639.369.542,00

62.601

R$ 765.495.942,00

Casa 33m²

25.505

R$ 715.684.542,00

62.601

R$ 841.810.942,00

25.505

R$ 970.934.542,00

62.601

R$ 1.097.060.942,00

25.505

R$ 822.417.651,90

62.601

R$ 948.544.051,00

62.601

R$ 986.801.551,90

Sobrado
51m²

Unid.)

Edificação, Ações

Casa 27m²
Apto 50m²
37.096

Casa 33m²
Mista

R$
126.126.400,00

25.505

R$ 860.675.151,90

25.505

R$ 988.200.151,90

62.601

R$ 1.114.326.551,90

25.505

R$ 1.005.465.761,50

62.601

R$ 1.131.592.161,50

Apto 50m²
Sobrado
51m²
Apto 50m²

Vertical

Apartament
o 50m²

Fonte: COHAB-CURITIBA – 2007
OBS: (1) Não considera o custo da terra dos imóveis de propriedade particular ocupados por população de baixa rend a, estimado em R$
210.000.000,00.

CUSTOS PARA ATENDIMENTO AO REMANESCENTE DO DÉFICIT
HABITACIONAL

Conforme calculado no item DÉFICIT HABITACIONAL, o déficit remanescente
corresponde a 19.846 domicílios uma vez que já foram considerados para
reassentamento 25.505 domicílios.
ESTIMATIVA DO CUSTO PARA ATENDIMENTO AO REMANESCENTE DO DÉFICIT HABITACIONAL

PADRÃO DE

TIPO DE

QUANTIDADE

OCUPAÇÃO

MORADIA

(nº UNIDADES)

Horizontal

Mista

CUSTO (R$)
INFRA

TERRA

EDIFICAÇÃO

TOTAL

Casa 27m²

19.846

63.507.200,00

191.879.066,40

238.152.000,00

R$ 493.538.266,40

Casa 33m²

19.846

63.507.200,00

191.879.066,40

297.690.000,00

R$ 553.076.266,40

Sobrado 51m²

19.846

63.507.200,00

191.879.066,40

515.996.000,00

R$ 771.382.266,40

Casa 27 m²/

19.846

63.507.200,00

116.006.816,10

456.458.000,00

R$ 635.972.016,10

19.846

63.507.200,00

116.006.816,10

486.227.000,00

R$ 665.741.016,10

19.846

63.507.200,00

116.006.816,10

595.380.000,00

R$ 774.894.016,10

19.846

63.507.200,00

40.134.565,80

674.764.000,00

R$ 778.405.765,80

Apto 50 m²
Casa 33 m²/
Apto 50 m²
Sobrado 51 m²/
Apto 50 m²

Vertical

Apto 50m²

Fonte: COHAB – Curitiba – 2007

CUSTOS TOTAIS
No quadro a seguir a quantidade de domicílios, 82.447, considera também
aqueles que permanecerão no local na regularização fundiária. Os custos de
construção, entretanto consideram os 45.351 domicílios resultantes do déficit
habitacional.
TABELA 20 – ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E
ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL POR PADRÃO DE OCUPAÇÃO
PADRÃO DE
OCUPAÇÃO

Horizontal

Mista

Vertical

TIPO DE MORADIA

QUANTIDADE (Nº DE
UNIDADES) (1)

CUSTO TOTAL
INFRA, TERRA, EDIFICAÇÃO,
AÇÕES

Casa 27m²
Casa 33m²
Sobrado – 51m²

82.447
82.447
82.447

R$ 1.259.034.208,00
R$ 1.395.087.208,00
R$ 1.893.948.208,00

Casa 27 m²/
Apto 50m²
Casa 33 m²/
Apto 50m²
Sobrado 51 m²/ Apto 50m²

82.447

R$ 1.584.515.846,00

82.447

R$ 1.652.542.846,00

82.447

R$ 1.901.972.846,00

Apto 50m²

82.447

R$ 1.909.997.927,00

Fonte: COHAB – Curitiba - 2007
(1) Incluida a regularização fundiária no local.

RECURSOS INVESTIDOS EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO
MUNICÍPIO
De forma a se poder estimar o horizonte para a resolução da demanda
habitacional no Município, relacionando os recursos efetivamente investidos, e as
possibilidades de investimentos futuros, se faz necessário saber o montante já
investidos em habitação nos últimos anos, pelo poder público municipal, estadual,
federal e fontes internacionais.
O quadro a seguir demonstra esses investimentos no período 2001 a 2006,
propiciando uma média anual de investimentos na ordem de R$ 33.250.347,92.
RECURSOS INVESTIDOS EM HABITAÇÃO – PERIODO 2001 A 2006
ORIGEM
DO
RECUSO

RECURSOS INVESTIDOS POR ANO
2001
(R$)

200
2 (R$)

2003
(R$)

2004
(R$)

2005
(R$)

2006
(R$)

MUNICÍPIO
COHABCURITIBA,
FMH

4.723.659,71

2.610.000,00 4.496.395,90

GOVERNO
FEDERAL

14.975.835,46

3.510.000,00 20.295.000,00 24.495.000,00 20.224.000,00 56.776.019,00

FONTES
INTERNACI 6.383.753,19
ONAIS
Total
26.083.248,36

-

-

12.304.441,80 10.173.899,00 12.234.083,45

6.300.000,00

-

-

6.120.000,00 24.791.395,90 43.099.441,80 30.397.899,00 69.010.102,45

Total
(R$)
46.542.479,86

140.275.854,46

12.683.753,19
199.502.087,51

Fonte – COHAB-CURITIBA – 2007

Os valores estimados para atender a demanda de regularização fundiária , dos
reassentamentos e do remanescente do déficit habitacional, conforme calculado no
item

CUSTOS

PARA

ATENDIMENTO

AO

DÉFICIT

HABITACIONAL

E

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, das famílias com renda até 5 s.m. varia de acordo
com a tipologia e padrão arquitetônico adotados, de R$1.259.034.208,00 a
R$1.909.997.927,00. Ressalta-se que não foram calculados os investimentos
necessários para atendimento da demanda demográfica num horizonte de 13 anos.
Se fossem mantidos os investimentos da Prefeitura, do Governo Federal, e de
fontes internacionais, calcula-se que seriam necessários entre 38 e 57 anos para
atender integralmente a demanda calculada.
Estão previstos para o triênio 2007/2009 investimentos do governo municipal
na ordem de R$ 145.878.690,00, do governo federal de R$ 207.098.760,00 e de

fontes internacionais na ordem de R$ 55.500.000,00, perfazendo um total de R$
408.477.450,00.
Ao se fazer uma média anual desses investimentos tem-se o montante R$
136.159.150,00, onde calcula-se que para atender integralmente a demanda
calculada seriam necessários entre 9 a 14 anos.
Dessa forma conclui-se que apesar de toda a experiência técnica e institucional
na resolução dos problemas habitacionais, o equacionamento da demanda depende,
fundamentalmente da ampliação do montante de recursos a serem investidos em
habitação, e na geração de emprego e renda.

LINHAS PROGRAMÁTICAS DE AÇÃO

URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
O Programa de Urbanização e Regularização Fundiário, especialmente
voltado para o atendimento das famílias de menor renda, seja com a regularização
do seu terreno ou com o reassentamento daquelas que não podem permanecer no
atual local de moradia, tem na entrega de um título de propriedade definitivo o seu
principal objetivo.

INSCRITOS NO CADASTRO DA COHAB-CURITIBA
Para os inscritos no cadastro da COHAB-CURITIBA, os programas
habitacionais desenvolvidos atendem as mais variadas faixas de renda e estão
assim distribuídos:

Lotes Urbanizados e Financiamento para Material de Construção
Produção de unidades habitacionais para atender as famílias com renda de
até três salários mínimos inscritos no cadastro de pretendentes a imóveis. Os lotes
são produzidos pela COHAB-CURITIBA e entregues com infra-estrutura básica (ruas
ensaibradas, rede de drenagem, água, esgoto e energia elétrica).
O financiamento para material de construção é possível graças a uma parceria
da COHAB-CURITIBA com a Caixa Econômica Federal. A obra é realizada pelo
sistema de autoconstrução, com apoio da COHAB-CURITIBA, que fornece projetos
gratuitos de unidades com até 70m², alvará de construção e, se necessário,
orientação técnica.
Programa de Arrendamento Residencial – PAR
Resultado de parceria entre COHAB-CURITIBA e a Caixa Econômica Federal,
utiliza recursos do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) do Governo
Federal. Trata-se de modalidade de acesso à moradia que substitui a compra
financiada de unidades pelo arrendamento, uma espécie de leasing habitacional com
prazo de 15 anos. Os empreendimentos são realizados prioritariamente em áreas de
reserva da COHAB-CURITIBA, já estruturadas e dotadas de infra-estrutura e

equipamentos. Consistem em condomínios de apartamentos, com blocos de até
quatro pavimentos, com unidades que tem de área média 50 m² e são destinadas a
famílias com renda entre três a seis salários mínimos do cadastro da COHABCURITIBA.

Programa de Parceria com a Iniciativa Privada
O programa abre aos proprietários de áreas e loteadores a possibilidade de
executar projetos de loteamentos com os mesmos parâmetros adotados pela
COHAB-CURITIBA, com lotes menores e infra-estrutura simplificada.
O empreendedor assume todos os custos do investimento e compromete-se a
fazer a transferência de parte dos lotes produzidos ao Fundo Municipal da
Habitação. Estas unidades são ofertadas a inscritos no cadastro com renda de até
três salários mínimos. As unidades restantes são vendidas diretamente pelo parceiro
entre famílias com renda acima de três s.m.. Na ocasião da comercialização, o
empreendedor pode contar com a outra facilidade oferecida pelo programa, que é a
clientela representada pelos candidatos inscritos na COHAB-CURITIBA.

OUTRAS LINHAS PROGRAMÁTICAS
O Município de Curitiba possui também outros programas que atendem a
população de menor renda, tanto dos inscritos no cadastro da COHAB-CURITIBA,
quanto para regularização fundiária, e também para a prevenção e contenção de
novas ocupações irregulares.
Alvará Simplificado Para Moradia Popular
A COHAB-CURITIBA em parceria com o CREA-PR também fornece serviços
para a regularização e construção de moradias através da emissão do Alvará
simplificado para moradias populares.
É um serviço oferecido gratuitamente à população. Ele atende famílias que
adquirem unidades em empreendimentos da Companhia e também está disponível
para proprietários em geral de terrenos no município de Curitiba. A única exigência é
que a família tenha renda de, no máximo, cinco s.m., tenha um único imóvel e não
exista outra edificação no lote onde pretende construir. Consiste na elaboração de
projetos de casas térreas com até 70m² e na emissão de alvará autorizando a

construção. Dispensa a contratação de responsável técnico (engenheiro ou
arquiteto) para a obra e o pagamento de taxas.
Fundo Municipal de Habitação – FMH
No tocante a frentes de captação de recursos para moradias, foi instituído o
Fundo Municipal de Habitação – FMH em 1990. Curitiba se adiantou em mais de
uma década a uma exigência criada na lei federal, nº. 10.257, o Estatuto da Cidade.
Em vigor desde 2001, ele prevê que os estados, municípios e a união estabeleçam
fundos próprios para financiar seus programas habitacionais. No caso de Curitiba, o
FMH, gerenciado pela COHAB-CURITIBA, tem como principal base de sustentação
o mecanismo do Solo Criado, instituído na mesma época. Trata-se de um
instrumento que também faz parte do Estatuto da Cidade.
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO: ARRECADAÇÃO

FMH – RECEITA DE SOLO CRIADO
AN
R$ ATUALIZADO pela UPR –
O
31.05.2007
De
R$ 19.113.972,51
c. de 90
20
R$ 1.610.731,35
00
20
R$ 2.223.212,09
01
20
R$ 1.287.031,17
02
20
R$
637.213,97
03
20
R$
614.621,71
04
20
R$ 1.925.050,43
05
20
R$ 1.323.222,57
06
20
R$
682.751,24
07
Fonte: COHAB-CURITIBA -abril 2007

Em função da instituição do Sistema Nacional de Habitação de Interesse
Social – SNHIS e Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS,
instituído pela Lei Federal 11.124 de 16 de junho de 2005 regulamentada pelo
Decreto Federal 5.796 de 6 de junho de 2006, se faz necessária a reformulação do

Fundo Municipal de Habitação e seu Conselho Gestor, nos moldes fixados na
legislação Federal, que Curitiba já esta promovendo.
Prevenção e Contenção de Novas Ocupações Irregulares
No âmbito administrativo a Prefeitura Municipal de Curitiba, conta com um
sistema de vigilância sobre as áreas consideradas de risco de invasão, que é
intensificado nos feriados.
Além dessa vigilância o município conta com uma linha exclusiva – Disque
Invasões - sediada na Guarda Municipal, através do qual a população pode informar
sobre possíveis ocorrências em andamento ou planejamento.
A Prefeitura está implantando um sistema de monitoramento das áreas
passíveis de invasão, que promoverá a integração e gestão das informações
pertinentes, dispersas nas secretarias municipais, deverá operar conjuntamente com
os dados do cadastro Técnico Municipal, e dará suporte em tempo real, às ações de
prevenção de novas ocupações irregulares, com a criação de rotinas de serviços dos
procedimentos operacionais e treinamento do pessoal técnico.

Realocações Emergenciais
As realocações emergenciais são aquelas que ocorrem devido a fatos
fortuitos, enchentes, alagamentos, deslizamentos de terra, etc., que colocam as
famílias em situação de risco eminente.
Assim que é constatada a situação de risco pelas secretarias municipais e
administrações regionais, a COHAB-CURITIBA é acionada para viabilizar o
reassentamento das famílias.

Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH
Objetiva oferecer acesso à moradia adequada a cidadãos de baixa renda por
intermédio da concessão de subsídios.
O PSH é operado com recursos provenientes do Orçamento Geral da União
(OGU) e conta, ainda, com o aporte de contrapartida proveniente dos estados, DF e
municípios, sob a forma de complementação aos subsídios oferecidos pelo
programa.

O PSH atua de duas formas: subsidiando parte do valor de investimento
necessário à produção ou aquisição de unidade habitacional; ou subsidiando o custo
total da moradia. São modalidades do PSH: a produção de moradias e a aquisição
de moradias.A COHAB-CURITIBA começou a operar com os recursos do PSH no
ano de 2007, e já produziu 52 unidades habitacionais, atendendo a comunidade
Beira-Rio realocando as famílias para o Moradias Monteiro Lobato III.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A dinâmica habitacional como foi apresentada no Diagnóstico, tem sido
acompanhada pela municipalidade, que vem implementando medidas dentro de
suas possibilidades de financiamento e captação de recursos externos.
O fenômeno das ocupações irregulares, acentuado na década de 80, marcou
o território de Curitiba com o adensamento nas áreas mais periféricas. O município
tem optado

pela

urbanização

destas ocupações e pela implantação de

equipamentos sociais e comunitários no seu entorno de forma a propiciar a
integração dos seus moradores e também pela realocação nas áreas de risco.
Um trabalho sistemático que contemple urbanização, recuperação ambiental
e regularização, priorizando aquelas moradias em situação de risco e as situadas em
áreas de preservação permanente, conforme proposto no Plano de Regularização
Fundiária em Áreas de Preservação Permanente, deve ser implementado, e
paralelamente a esse trabalho um Programa de Prevenção de Invasões, que
fortaleça a gestão preventiva e promova a adesão da sociedade, de forma a
melhorar a capacidade de prevenir essas ocorrências.
A identificação do perfil da população e suas necessidades tem permitido que
a Prefeitura se antecipe em alguns casos à demanda por serviços públicos. A
perspectiva de vida da população tem se ampliado de forma que alguns tipos de
serviço podem deixar de ser demandados e outros passarão a ser essenciais a
manutenção de qualidade de vida já alcançada.
Para isso é fundamental o acompanhamento das mudanças na pirâmide
etária e nas características da população, não só para a previsão de serviços
públicos, como na oferta de moradias adaptadas a essa nova realidade.
A redução dos rendimentos dos responsáveis por domicílios, projetam um
incremento de 25.000 domicílios com moradores com renda abaixo de 1 s.m., que
deverão ser priorizados para o atendimento pelo município.
Embora a produção habitacional do município tenha sido responsável por
aproximadamente 25% do total de moradias, ainda é insuficiente a oferta de
unidades habitacionais para os segmentos sociais de baixa renda, como mostra o
déficit habitacional de Curitiba. Nesse sentido é necessário a ampliação de oferta de
unidades habitacionais para esse contingente de população.

A maior produção de lotes habitacionais e casas, mostra que existe uma
demanda por maior quantidade de terras em relação a ocupação com habitação
coletiva, o que impacta diretamente na produção habitacional, um vez que existe
escassez de terras de baixo custo para suprir essa necessidade.
Dentro desse cenário a captação de recursos e maiores investimentos dos
governos municipal, estadual e federal para a habitação é condição para o
atendimento da demanda num menor espaço de tempo.
O atendimento às famílias com renda familiar de até 3 s.m. não tem sido
viabilizados a contento nos programas habitacionais desenvolvidos no município.
Estas famílias com baixa renda compõe mais de 60% do total de inscritos no
cadastro da COHAB-CURITIBA.
A cidade de Curitiba possui 100% do seu território considerado urbano, com
pouco espaços físicos ainda disponíveis para ocupação horizontal, evidenciando a
dificuldade de atendimento das famílias mais carentes e daquelas que necessitam
de reassentamento. Desta forma conclui-se que deverá ser incentivada a ocupação
mais verticalizada, utilizando plenamente os parâmetros de ocupação do solo.
Deverá ainda ser agregada ao sistema viário, transporte e uso do solo, a habitação
como eixo de planejamento, de modo que as ações reflitam na produção
habitacional de interesse social, atendendo as necessidades atuais e futuras.
Outra estratégia de atuação será o estabelecimento de parcerias com os
municípios do NUC, para ações conjuntas de provisão de habitação de interesse
social de forma a garantir a resolução dos passivos habitacionais do NUC e da
demanda demográfica futura.
A COHAB-CURITIBA foi criada em um modelo estrutural e de funcionamento
definido institucionalmente pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH). Esse
modelo de atuação, dentro da política Nacional de Habitação Interesse Social não
possui mais sustentação no contexto geral estabelecido pelo Governo Federal.
A visão contemporânea das políticas habitacionais está ligada a própria
Administração Direta, na tomada de medidas conjugadas com outras políticas
publicas como a gestão ambiental, infra-estrutura de transporte e saneamento.
Outro fator de destaque tem relação com o Sistema Nacional de Habitação de
Interesse Social, onde os recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse
Social devem ser aplicados de forma descentralizada aos Estados, Municípios e

Distrito Federal, e realizado a titulo de transferências voluntárias da União aos
Estados, Municípios e Distritos Federal.
Portanto na criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
(FMHIS), não há possibilidade de vinculação à COHAB-CURITIBA, devendo o fundo
e seu patrimônio estarem atrelados à Prefeitura Municipal de Curitiba, através de
uma de suas Secretarias.
Na questão institucional e administrativa também, devem ser estabelecidas
medidas visando a agilização da análise e aprovação dos loteamentos de interesse
social, em especial daqueles decorrentes do esforço municipal de regularização
fundiária, como por exemplo, a simplificação do fluxo de tramitação ao
monitoramento constante dos processos, e a análise periódica de procedimentos,
com a troca de informações entre os técnicos que elaboram os projetos e os que os
analisam e aprovam.
Como nas áreas em regularização as edificações encontram-se irregulares é
necessário um programa especifico que defina parâmetros mais flexíveis, que levem
em conta as características de cada ocupação, de forma a propiciar também a
legalização da edificação.
As alterações promovidas na legislação a nível Federal como o estatuto da
Cidade e as Resoluções do CONAMA, e a proposta de alteração da legislação de
parcelamento do solo, somada ao fato da Legislação Municipal sobre o assunto ser
antiga, não abordando questões cruciais para a atuação do poder publico em
regularização fundiária, loteamentos de interesse social conduzem a proposta de
revisão e atualização da legislação municipal sobre este tema, adaptando-as aos
diplomas legais federais.
Além disso, cabem ainda algumas recomendações gerais:
Compatibilização dos demais instrumentos legais as diretrizes do Plano
Diretor e Estatuto da Cidade;
Regulamentação das zonas especiais de interesse social –ZEIS;
Estabelecimento

de

parâmetros

claros

vinculados

ao

tipo

de

parcelamento;
Previsão de convênios junto ás entidades de classe e acadêmicas para
assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos
sociais menos favorecidos;

Apoio do Governo Estadual e Federal no financiamento da habitação.
Para o município alcançar os objetivos da Política Municipal de Habitação e
Habitação De Interesse Social, é necessário desenvolvimento do corpo gerencial e
de suas equipes. Tem-se como estratégia a capacitação e o aprimoramento em
gestão, inclusive para a formação de equipes multisetoriais para atuar em projetos
integrados, promovendo a participação da sociedade e das comunidades envolvidas,
no contexto dos problemas habitacionais e ambientais.
Em que pese a experiência institucional, técnica e administrativa na resolução
dos problemas habitacionais em Curitiba, conforme apontado no diagnostico, é
evidente que o atendimento à demanda depende fundamentalmente da ampliação
do montante de recursos a serem investidos principalmente em habitação e geração
de emprego e renda.

OBJETIVOS, DIRETRIZES,
PROPOSTAS E LINHAS DE AÇÃO

OBJETIVO GERAL
O Plano Municipal de Habitação e Habitação de Interesse Social tem
como objetivo geral estabelecer um marco referencial para a Política
Habitacional do Município com relação aos seus princípios, diretrizes, objetivos,
definindo procedimentos e ações de curto, médio e longo prazo que ampliem o
acesso da população à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, a
infra-estrutura, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho, a cultura e
lazer, respeitando as premissas de ordenamento, controle do uso e ocupação do
solo, de preservação do meio ambiente natural e construído, com a participação
da sociedade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
São objetivos específicos:


Regulamentar os novos instrumentos da Lei Municipal 11.266/2004 –
Plano Diretor de Curitiba, para incremento na produção de moradias.



Possibilitar o acesso do município aos recursos públicos federais
destinados à habitação de interesse social através da participação no
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e a subsídios para as
populações de menor renda.



Estimular a produção habitacional pela iniciativa privada para o
atendimento das necessidades habitacionais do conjunto da população,
com destaque para a habitação de interesse social.



Promover o cumprimento da função social da propriedade através da
adoção de instrumentos de política urbana para obter maior controle do
uso e ocupação do solo.



Estabelecer normas especiais de urbanização, uso e ocupação de solo e
parâmetros para edificação em assentamentos de interesse social,
regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população
de menor renda.



Definir níveis de prioridade para a regularização fundiária e a urbanização
de

áreas de

ocupação irregular,

adequando-as aos parâmetros

urbanísticos e ambientais estabelecidos e incluindo-os no contexto da
cidade formal.


Diversificar as modalidades de acesso à moradia, tanto nos produtos
quanto nas formas de comercialização, com vistas à redução do déficit
habitacional, atendimento das novas demandas da população fora do
mercado imobiliário, e de acordo com as características socioeconômicas
das famílias beneficiadas.



Promover a ocupação do território urbano de forma harmônica, com áreas
diversificadas e integradas ao ambiente natural com prioridade de
aproveitamento das áreas dotadas de infra-estrutura, não utilizadas ou
subutilizadas.



Promover a realocação de moradores residentes em locais impróprios ao
uso habitacional e em situação de risco, recuperando o meio ambiente
degradado.



Assegurar assistência técnica e jurídica para a comunidade de baixa
renda de ocupações irregulares, visando a regularização da ocupação.



Integrar a política municipal de habitação com as demais políticas
públicas, estadual e federal com ênfase nas de desenvolvimento social e
econômico, de desenvolvimento urbano, de mobilidade e de proteção ao
meio ambiente.



Assumir uma visão regional da problemática habitacional, buscando maior
articulação com os municípios metropolitanos e as instancias estadual e
federal na proposição e execução de soluções comuns, visando a
otimização de recursos disponíveis.



Estabelecer canais permanentes de participação das comunidades e da
sociedade organizada na formulação, implementação e no controle da
aplicação dos recursos da política habitacional e nos seus programas
específicos.



Promover a melhoria da capacidade de gestão municipal dos planos,
programas e projetos habitacionais de interesse social.



Buscar a auto-suficiência dos programas habitacionais, propiciando o
retorno financeiro dos recursos aplicados, respeitadas as condições
socioeconômicas das famílias beneficiadas.



Adotar mecanismos de acompanhamento e indicadores para avaliação
das políticas, planos e programas implantados no setor habitacional.



Adequar e reformular o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
às diretrizes do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social.



Ampliar a capacidade de atendimento com moradia para as famílias de
baixa

renda

contribuindo

para

a

melhoria

dos

indicadores

socioeconômicos dos moradores.


Inibir novas ocupações irregulares em áreas impróprias como áreas de
preservação ambiental, áreas de risco e áreas publicas.



Elaborar estudos específicos para promoção de habitação em áreas de
renovação urbana.

PRINCIPIOS E DIRETRIZES
Para o atendimento dos objetivos geral e específicos, além dos princípios e
diretrizes estabelecidas na Lei Municipal 11.266/2004, deverá ser atendido o
seguinte:
Prioridade à população de menor renda nos planos, programas e projetos
articulados no âmbito federal, estadual e municipal.
Estabelecimento

de

medidas

necessárias

para

a

preservação,

conservação e recuperação ambiental, nas áreas de ocupação irregular.
Previsão em legislação municipal como Zonas Especiais de Interesse
Social (ZEIS), as áreas objeto do Plano Municipal de Regularização
Fundiária em APPs, e áreas aptas a receber habitação de interesse
social.
Sustentabilidade

econômica

e

social

dos

projetos

e

programas

implementados.
Atuação de forma planejada, considerando as limitações dos recursos
municipais.

Ampliação de canais de gestão democrática para o controle social e
monitoramento ambiental.
Adoção de instrumentos de monitoramento que comprovem a melhoria
das condições de sustentabilidade urbano-ambiental e de habitabilidade
dos moradores nas ocupações irregulares.
Definição

de

forma

integrada

das

áreas

prioritárias

de

ação

governamental visando à ampliação do acesso a moradia e a proteção,
preservação e recuperação da qualidade ambiental.
Planejamento

das

intervenções

nas

ocupações

irregulares

compatibilizando tempo e disponibilidade de recursos.

LINHAS DE AÇÃO
As linhas de ação têm como base os princípios, diretrizes e objetivos
apresentados neste Plano, e objetivam a melhoria e ampliação das ações já
relatadas no item 10 LINHAS PROGRAMÁTICAS DE AÇÃO.
A seguir são descritas as ações de curto, médio e longo prazo por áreas de
atuação necessárias para a ampliação do acesso a moradia. Como o horizonte do
Plano é o ano de 2020, adotou-se como curto prazo o período de 4 anos, como
médio prazo o período de 8 anos e como longo prazo o período de 12 anos para
implementação das ações.
Ações de curto prazo:
NORMATIVAS
Atualizar a legislação de parcelamento e ocupação do solo de interesse
social, com parâmetros diferenciados como forma de incentivo à
participação da iniciativa privada na produção de habitação.
Reestruturar a atuação do Grupo de Analise e Aprovação de Loteamentos
de Interesse Social (GAALIS), de forma a agilizar os processos de
aprovação de parcelamento do solo.

Elaborar legislação específica transformando as ocupações irregulares
em Zonas ou Setores Especiais de Habitação de Interesse Social –
Regularização Fundiária.
Estabelecer parâmetros de construção mais flexíveis nas áreas de
ocupação irregular.
Regulamentar o Plano Diretor de Curitiba para aplicação dos novos
instrumentos.
Gestionar a

compatibilização

da legislação

federal

vigente para

atendimento aos idosos, com a normativa da CAIXA.
Estabelecer convênios com as entidades de classe e acadêmicas para
assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos
sociais menos favorecidos.
Elaborar legislação adequando o Fundo Municipal de Habitação as
diretrizes do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social.
GESTÃO DEMOCRÁTICA
Unificar os cadastros socioeconômicos da população residente em áreas
de ocupação irregular.
Documentar e avaliar de forma contínua os procedimentos executados
ampliando aos técnicos o seu conhecimento.
Atualizar e disponibilizar informações referentes às ocupações irregulares,
disponibilizando-as para todas as áreas da Prefeitura, e para a população
em geral.
Fortalecer a discussão entre a prefeitura e as comunidades nos processos
de regularização fundiária.
Fortalecer e ampliar as parcerias entre a prefeitura, a iniciativa privada e a
comunidade para a preservação e recuperação ambiental.
PLANEJAMENTO
Promover maior integração entre as secretarias e órgãos afins no trato da
questão habitacional e ambiental.
Agilizar os procedimentos de regularização fundiária.
Ampliar a produção habitacional no Município.

Elaborar o Plano de Drenagem Municipal.
Priorizar a implantação de equipamentos públicos nas áreas de APPs de
forma a evitar a reocupação.
Prever, nos projetos de recuperação ambiental, a recomposição da mata
ciliar, readequação do sistema de drenagem e dragagem dos rios em
função do assoreamento.
Fortalecer os processos de parceria no âmbito Municipal, Estadual e
Federal.
Aprofundar a análise do perfil da população inscrita no cadastro da
COHAB-CURITIBA.
Integrar as ações das secretarias responsáveis pelas políticas publicas no
atendimento a todos os grupos vulneráveis, conjuntamente com a questão
da moradia.
Incentivar a produção de ocupação vertical.
Priorizar a Implantação de habitação de interesse social em áreas
dotadas de infra-estrutura.

CAPACITAÇÃO
Capacitar a equipe técnica para desenvolver e implementar mecanismos
de recuperação ambiental de áreas degradadas pela ocupação irregular.
Capacitar a equipe técnica para implementar os planos e programas de
regularização fundiária, acompanhando a aprovação dos projetos de
parcelamento, articulando e monitorando os diversos setores envolvidos.
Incentivar a busca pela qualidade de vida e novas oportunidades de
trabalho através da capacitação profissional e seguridade social.
Ampliar campanhas orientativas de forma a difundir e orientar a população
em geral sobre a necessidade de regularizar qualquer edificação.
EXECUTIVA
Inserir a temática da prevenção de invasão no programa de educação
ambiental.

Adotar os critérios de priorização e hierarquização das ocupações
irregulares, conforme as propostas formuladas no Plano de Regularização
Fundiária em Áreas de Preservação Permanente.
Priorizar o reassentamento das ocupações irregulares situadas em áreas
permanentemente alagadas e áreas de risco.
Implantar rede de esgoto na regularização fundiária das ocupações
irregulares.
Implantar, nos novos loteamentos de interesse social, pavimentação
definitiva ou, quando não for possível, um pavimento alternativo, que não
produza poeira, propiciando um ambiente mais saudável.
Definir

as

responsabilidades

administrativas

sobre

as

áreas

de

propriedade do município desocupadas nos processos de regularização
fundiária.
Coibir o crescimento dos assentamentos espontâneos e o surgimento de
novas ocupações.
RECURSOS
Ampliar o montante de recursos do Orçamento Municipal destinado a
habitação.
Prever no Orçamento Municipal recursos específicos para a recuperação
ambiental.
Fortalecer o diálogo com os governos Estadual e Federal, e organismos
internacionais para obtenção de financiamentos para a habitação.
Identificar novas fontes de financiamento para implementação de projetos
e programas que visem à produção de habitação e a recuperação
ambiental.
Utilizar os mecanismos do Plano Diretor de Curitiba como forma de
viabilização de recursos.

Ações de Médio Prazo:
GESTÃO DEMOCRÁTICA
Aprimorar o Sistema Integrado de Informações.
Complementar o georreferenciamento das informações das áreas de
ocupação irregular.

PLANEJAMENTO
Fortalecer a COHAB-CURITIBA, para a implementação da Política
Municipal de Habitação de Interesse Social.
Aprimorar a integração das políticas públicas nas áreas de habitação,
meio ambiente e desenvolvimentos urbano.
Estabelecer parcerias com os municípios do NUC para realização de
ações conjuntas para provisão de habitação.

CAPACITAÇÃO
Ampliar a capacitação do corpo técnico e dos representantes da
comunidade envolvidos com a questão habitacional e ambiental, visando
melhorar o desempenho na aplicação e cumprimento dos objetivos
fixados no Plano Diretor e nesse Plano.
EXECUTIVA
Elaborar em parceria com os municípios da Região Metropolitana
programa de regularização fundiária em áreas de APPs dos rios
localizados na divisa dos municípios.
Dar continuidade na política de implantação de parques lineares nos
principais rios do Município.
Criar estoque de terras para provisão de novas unidades habitacionais.
Ampliar a rede de coleta e tratamento de esgoto, e maior fiscalização das
ligações para garantir que sejam feitas corretamente, evitando a poluição
dos corpos d água.
Substituir gradativamente a pavimentação alternativa existente nas ruas
por pavimentação definitiva nos bairros de ocupação mais antiga de forma
a reduzir os custos de manutenção.

RECURSOS
Criar linhas especiais de financiamento para famílias sem rendimentos e
para atendimento às minorias.
Sensibilizar os governos Federal e Estadual para dar subsídio ou reduzir
os Impostos que incidem sobre a mão-de-obra e materiais de construção.
Ações de Longo Prazo:
NORMATIVA
Manter atualizada a legislação de parcelamento e ocupação do solo de
interesse social acompanhando a evolução técnica dos processos
construtivos

e

dos

instrumentos

urbanísticos

às

necessidades

provenientes da consolidação do processo de ocupação do município.
Manter e ampliar convênios com as entidades de classe e acadêmicas
para assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos
sociais menos favorecidos.

GESTÃO DEMOCRÁTICA
Manter atualizada as informações referentes às ocupações irregulares.
Manter e ampliar os canais de discussão entre a prefeitura e as
comunidades nos processos de regularização fundiária.
Dar continuidade as parcerias entre a prefeitura, a iniciativa privada e a
comunidade.
PLANEJAMENTO
Manter e ampliar os processos de parceria no âmbito Municipal, Estadual
e Federal.
Atender a demanda habitacional de acordo com o perfil da população
inscrita no cadastro da COHAB-CURITIBA.
Manter o processo de integração de políticas públicas.

CAPACITAÇÃO
Manter a equipe técnica e a sociedade capacitadas para atuarem no
desenvolvimento dos programas habitacionais.
EXECUTIVA
Avaliar sistematicamente os critérios de priorização e hierarquização das
ações habitacionais.
Coibir o crescimento dos assentamentos espontâneos e o surgimento de
novas ocupações.
Criar mecanismos de provisão de estoque de terras e infra-estrutura
urbana para atender as demandas futuras.
Reduzir de forma significativa o número de moradias em ocupação
irregular.

RECURSOS
Manter recursos do Orçamento Municipal adequados à demanda
habitacional.
Manter e ampliar o diálogo com os governos Estadual e Federal, e
organismos internacionais para obtenção de financiamentos para a
habitação.
Identificar novas fontes de financiamento para implementação de projetos
e programas que visem à produção de habitação e a recuperação
ambiental.

SISTEMA DE INFORMAÇÕES E
ACOMPANHAMENTO

SISTEMA DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO
Para o Plano de Habitação e Habitação de Interesse Social será utilizada a
proposta

do

Sistema

de

Informações

e

Acompanhamento

do

Plano

de

Regularização Fundiária em Áreas de Preservação Permanente, conforme relatado
a seguir.

INTRODUÇÃO
Historicamente, o Município de Curitiba, através do IPPUC, utiliza a
informação como instrumento:
inicial, para ler cenários e planejar mudanças;
processual, para monitorar ações, projetos e seu compartilhamento; e
final, para a avaliação de resultados das ações e programas executados.
Com objetivo de ajustar e corrigir rumos, são realizadas medições no
impacto de todas as diretrizes de evolução urbana e na dinâmica humana da cidade.
Para tanto, sempre utilizou, organizou e armazenou dados das mais diversas
naturezas: os históricos, levantamentos específicos de campo, os relativos a
desempenho nas políticas públicas do município e outros, advindos das mais
diversas fontes disponíveis, tanto dentro como fora da localidade.
A

construção

de

um

Sistema

de

Informações

Municipais,

que

concentrasse em uma única instância informações dos vários órgãos da
municipalidade sempre foi meta do IPPUC com o objetivo de submeter os dados a
uma análise mais crítica e que resultasse na produção de informações sintéticas,
que pudessem subsidiar a tomada de decisões, o planejamento de ações e, ainda, o
compartilhamento com setores da sociedade.
Esta construção permanente tem desenhado estratégias que consideram:
as pessoas e seu aprendizado;
a cultura organizacional;
a organização de processos para produção de informações
desejadas; e
as tecnologias disponíveis como geoprocessamento, internet,
intranotes etc.

PRINCIPAIS FINALIDADES DO SISTEMA
A criação do Sistema de Informações e Acompanhamento tem como uma
das suas finalidades atender as diretrizes traçadas no Plano Diretor para a
construção do “Sistema de Monitoramento e Controle do Plano Diretor de Curitiba”,
promovendo a sua divulgação, desenvolvendo e sistematizando periodicamente as
informações analisadas contribuindo para a gestão e planejamento municipal da
seguinte forma:
• auxiliar os Gestores Públicos no seu papel e na sua obrigação legal de
apresentar informações, comprovando desempenho em questões tais como o
Estatuto da Cidade, Responsabilidade Fiscal, nova conformação dos OrçamentosPrograma, etc.
• subsidiar o Planejamento, tanto o integrado e global quanto de programas
e projetos para as Políticas Públicas no município, entendendo-as como rede de
serviços no espaço urbano, onde as desigualdades se manifestam e exigem
adequação nas formas de execução das intervenções. Isso significa compromissos e
garantias para:
I. reduzir iniqüidades, pela discriminação positiva dos grupos sociais em
situação de risco ou exclusão;
II. aumentar a eficiência técnica nas Políticas Públicas, através de ações
intersetoriais;
III. aperfeiçoar a democracia, fazendo com que diversos atores sociais
compartilhem as decisões, mediante instrumentos que permitam ao
cidadão conquistar os seus direitos e de ter acesso à expressão e à
produção dos seus deveres.
Para tanto, a missão inicial foi definida como: “realizar a análise geral dos
dados gerados pela municipalidade para conhecer e padronizar os produtos
oferecidos à população, de maneira a poder melhor quantificá-los e analisar seus
impactos”.
Assim, partindo de informações geradas nos diversos setores, utilizam-se
metodologias que permitem a construção de parâmetros, indicadores e índices
sintéticos, não só de áreas específicas, mas pela agregação entre diversas áreas de

atuação. Na instalação dos processos são incorporados rotinas e trabalhos já
existentes, apoiando e ampliando o universo das informações na direção da sua
divulgação, tanto dentro das equipes técnicas da prefeitura como também para a
população em geral.
Essa construção traz os desafios inerentes ao desenvolvimento sustentável
local e auxilia no equacionamento de novas tendências da governança urbana ou da
interatividade. Nesse sentido, devem se adequar a múltiplas e criativas formas de
administração pública, no que se refere ao gerenciamento de informações urbanas
em constante mutação. E, ainda, da comunicação interna e na capacitação
constante do corpo técnico e dos agentes externos: os cidadãos, a sociedade civil
organizada, as empresas privadas e o público em geral.

AVALIAÇÃO
Os

processos

avaliativos

são

fundamentais

porque

produzem

conhecimentos necessários à proposição de soluções e avanços da política social
(CARVALHO, 2006). São responsáveis por dar visibilidade aos resultados e
impactos, aos acertos e erros, aos avanços e dificuldades, questionando os objetivos
e a efetividade das ações. São oportunidades de transparência e interlocução
política com a sociedade, possibilitando o exercício do controle social e
democratização da gestão pública e são considerados um imperativo ético.
Esses processos devem ser contínuos, perpassando todo o ciclo de
implementação de um projeto ou programa, desde a concepção, execução, até os
momentos de avaliação de resultados e impactos.
“Os projetos sociais representam esforços financeiros/humanos (input), que
no processo de implementação, se traduzidos em recursos otimizados, terão não só
resultados imediatos de benefícios sociais atingidos com os objetivos propostos,
mas também, a curto, médio ou longo prazo, produzirão efeitos que impactam
(output) para o incremento da qualidade de vida.
De forma simples, pode-se dizer que na sistemática de uma avaliação, os
indicadores de processo mostram todos os insumos ou os meios dos quais o projeto
está sendo implementado. Os indicadores de resultados mostram se os objetivos

foram alcançados, ou seja, os resultados de benefícios atingidos. E os indicadores
de impacto mostram os efeitos destes benefícios na qualidade de vida de uma
população ou grupo social, ou seja, se a melhora de uma ou mais necessidades
sociais (alimentação, habitação, saúde, educação, etc.) foi causada, em força e
direção, pelas variáveis delineadas em indicadores de processo do projeto
implementado.” (Sliwiany , Regina Maria, 2001,p.71/72)
Observa-se que as avaliações de programas habitacionais apresentam
particularidades. Os programas são complexos, possuem múltiplos objetivos,
impactam os territórios nos quais incidem outras políticas públicas. Envolvem um
conjunto heterogêneo de gestores, parceiros, executores e beneficiários. O desenho
de avaliações neste campo tem o desafio de formular objetivos sintéticos que
garantam unidade a empreendimentos diversos em realidades e contextos regionais
diferenciados.
Desta forma optou-se por uma seleção de indicadores, que são
sinalizadores de processos, resultados e impactos relativos a uma dada ação
planejada. São concebidos a partir de parâmetros, padrões e concepções expostas
no projeto e plano de ação. São definidos com base nos objetivos e estratégias de
condução do projeto.

METODOLOGIA
INDICADORES DE RESULTADO
Para a avaliação de resultados propõe-se a estruturação das informações
com base na Matriz Avaliativa da Pós-Ocupação dos Projetos Integrados de
Urbanização de Assentamentos Subnormais – UAS20, adequando-a a realidade
municipal.

Matriz Avaliativa
Eixo 1

Eixo 2

MORADIA E INSERÇÃO URBANA

INCLUSÃO SOCIAL

Dimensões

Dimensões

• Infra estrutura básica

• Acesso a serviços sociais e
públicos

• Mobilidade urbana

• Participação e parcerias

• Qualidade ambiental
• Moradia
• Regularização fundiária

Eixo 3
SATISFAÇÃO DO MORADOR

• Controle urbanístico
Dimensões
• Moradia e serviços urbanos
• Vida social e comunitária
• Cidadania e participação
• Inserção no mundo trabalho/ renda
• Fixação da população

20

O Instituto de Estudos Especiais da PUCSP - IEE apresentou a Matriz Avaliativa da PósOcupação dos Projetos Integrados de Urbanização de Assentamentos Subnormais – UAS, Programa
HABITAR BRASIL/BID – HBB, da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. Essa
Matriz foi construída conjuntamente com a equipe de coordenação e técnicos do HBB, a partir de um
processo de discussões1, capacitações com técnicos de prefeituras, universidades e empresas
prestadoras de serviço que atuam na execução dos diversos projetos nos municípios.

Eixo 1
MORADIA E INSERÇÃO URBANA

Indicadores de resultado

1. Infra estrutura básica

1. Quantificar a implantação/ melhoria de infra
estrutura

2. Mobilidade urbana

2. tempo de deslocamento moradia X trabalho;
integração a RIT, freqüência

3. Qualidade ambiental
4. Moradia
5. Regularização
fundiária
6. Controle urbanístico

3. Domicílios em área de risco ou de preservação,
áreas remanescentes recuperadas
4. Densidade domiciliar/, “ moradia digna”
5. Realocações, Títulos de posse ou concessão
real de uso
6. Adoção de novos instrumentos de controle do
uso e ocupação do solo; parâmetros e
normas especiais de urbanização

Eixo 2

Inclusão social
1. Acesso a serviços sociais e públicos

Indicadores de resultado

1.

2. Participação e parcerias
2.

Demanda reprimida em equipamentos
públicos na área de abrangência do
projeto/indicadores sociais
Nº de organizações existentes x parcerias

Eixo 3

Satisfação do Morador

Indicadores de resultado
Pesquisa qualitativa

1. Moradia e serviços urbanos
2. Vida social e comunitária
3. Cidadania e participação
4. Inserção no mundo trabalho/
renda
5. Fixação da população

1. Satisfação da pop. com a oferta de equipamentos
públicos; benfeitorias na habitação;
2/3. Participação em reuniões comunitárias, nº de
idéias apresentadas, nº de soluções implantadas
na comunidade
4. Melhoria de renda, condições de suporte do
orçamento doméstico em função das novas
despesas
5. Nº de pessoas com benefícios integral - sem
aluguel

Desta forma, a avaliação dos indicadores de resultados propostos,
referentes aos eixos 1 e 2, moradia e inserção urbana e inclusão social, utilizará o
diagnóstico deste Plano como marco zero, complementados por indicadores
selecionados nos outros planos setoriais ( Mobilidade urbana. Meio Ambiente,
Desenvolvimento Social e Econômico, entre outros).

Já aquelas informações do eixo 3 – Satisfação do Morador, serão fruto de
uma pesquisa a ser aplicada pós-ocupação (1 ano) e refeita posteriormente para
aferição dos resultados.

INDICADORES DE IMPACTO
Para a avaliação de impactos serão utilizados indicadores provenientes de 2
trabalhos elaborados no IPPUC – Indicadores de Qualidade de Vida em Curitiba
(IQV) e Regional Desejada.

INDICADORES DE QUALIDADE DE VIDA
O IPPUC aplica, desde 1984 um método sociométrico chamado Genebrino
ou Distancial, que expressa em números, dados, fatos comparáveis, a chamada
“qualidade de vida”. O “Índice de Qualidade de Vida em Curitiba” é instrumento
capaz de embasar o planejamento na busca do bem comum. Ao oferecer uma
metodologia, expressa em números, permite comparar resultados ao longo do
tempo; comparar o desenvolvimento de Curitiba com outras cidades; comparar os
diferentes graus de desenvolvimento dentro da própria cidade – bairro a bairro. Este
índice analisa cinco áreas: educação, saúde, habitação, transporte público e (a partir
de 2003) violência.
Indicadores locais são dados levantados do trabalho “A Regional Desejada”,
relativo a micro-áreas, com estratégias e planos para o aperfeiçoamento do
desempenho das Administrações Regionais de Curitiba. O primeiro passo foi o de
orientar as equipes locais para a construção de um diagnóstico. Foram feitas
reuniões onde o nível central e o nível local trocaram informações sobre programas
e projetos em andamento, potencialidades e demandas sentidas pelo nível local,
consolidando as principais questões em tabelas e mapas que contém: síntese
socioeconômica, síntese urbanístico-ambiental, síntese organizativa, síntese das
necessidades e potencialidades.

Resultam deste trabalho os seguintes indicadores, localizados espacialmente
onde há ocorrência dos problemas:
Risco ao desenvolvimento de crianças e adolescentes: Mortalidade infantil,
risco ao nascer; gravidez na adolescência; procedência de adolescentes
em conflito com a lei; violência contra a criança e o adolescente;
exploração de trabalho infantil; crianças na rua;
Áreas de Risco Social: baixa renda e desqualificação para o trabalho; taxa
elevada e crítica de crescimento populacional; maus tratos em idosos e
mulheres; deficiência de equipamentos.
Doenças condicionadas à falta de urbanização: Leptospirose, Hepatite A,
Tuberculose.
Áreas de risco na habitação: ocupação desordenada, áreas sujeitas a
risco.
Áreas de violência: focos de violência e criminalidade; mortalidade por
causas externas; acidentes de trânsito; drogadição.
Áreas de fragilidade ambiental – sujeitas a inundação, bota fora de lixo,
etc.

Áreas

com

deficiência

de

infra-estrutura:

sinalização

viária,

pavimentação, iluminação, abertura de ruas, passagem de nível, ligações
urbanas, transporte coletivo.
Considera-se

que

a

implementação

do

sistema

de

informação

e

monitoramento estabelecerá o conjunto de necessidades mais prementes das áreas
habitacionais, através dos indicadores selecionados, porém, eles poderão ser
acrescidos de outros se forem necessários com o intuito de construir um perfil mais
apurado da população alvo.

