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APRESENTAÇÃO

O Plano Diretor de Curitiba foi recentemente consolidado na Lei nº.
11.266 de 2004, que "Dispõe sobre a adequação do Plano Diretor de Curitiba
ao Estatuto da Cidade - Lei Federal nº 10.257/01, para orientação e controle do
desenvolvimento integrado do Município”. Essa lei determinou a elaboração de
seis Planos Setoriais para

Políticas Públicas locais,

nas áreas do

desenvolvimento social, do transporte e mobilidade, da habitação de interesse
social, da segurança e defesa social, do desenvolvimento econômico e do meio
ambiente.
Com a finalidade de adequar os princípios do planejamento, já foram
avaliados e propostos conteúdos operacionais para cada Plano Setorial, com
sugestões para novos rumos. As propostas preliminares foram produzidas por
equipes multisetoriais, compostas de servidores públicos com a participação e
acompanhamento da Câmara Técnica do antigo Conselho Consultivo do
IPPUC - CONSECON, composta por representantes da sociedade civil e das
universidades.
Este Plano Municipal de Habitação e Habitação de Interesse Social é um
documento que consolida as políticas urbanas estratégicas necessárias para o
melhor desenvolvimento da cidade, se constituindo em mais um marco no
nosso processo de planejamento, que busca a materialização efetiva de melhor
qualidade de vida para a população, mediante ações sustentáveis, com
responsabilidade social e solidariedade.
O Plano foi estruturado a partir de um diagnóstico que contém:
caracterização geral da RMC e Curitiba, breve histórico da habitação no Brasil,
Paraná e Curitiba, condicionantes habitacionais, condicionantes legais e
normativos,

condicionantes

institucionais

e

administrativos,

produção

habitacional no município, déficit habitacional, as necessidade habitacionais
para atendimento à demanda detectada e disponibilidade de terras no
município para a produção habitacional.
O Diagnóstico também trata dos custos para o atendimento ao déficit
habitacional e regularização fundiária, recursos investidos em habitação de
interesse social no município, linhas programáticas de ação adotadas em
Curitiba, além de conclusões e recomendações.
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A partir da análise dos dados e informações foram elaborados os
objetivos, princípios, diretrizes e linhas de ação para ampliação do acesso à
moradia pela população de menor renda e das classes menos favorecidas.
O

Plano

também

propõe

um

Sistema

de

Informações

e

Acompanhamento da Política Habitacional, e contém um volume de Anexos,
com a metodologia para cálculo de projeção de população até 2020 quadros de
análise da legislação municipal, metodologia para cálculo da demanda e custos
para habitação de interesse social, dados das ocupações irregulares por
Regional e uma síntese do Diagnóstico.
A versão preliminar do Plano esteve aberta para as contribuições de
toda a sociedade por meio das Administrações Regionais e do site do IPPUC –
www.ippuc.org.br - até o dia 14 de março de 2008, para que o conjunto das
idéias, públicas e comunitárias, pudesse ser sistematizado em uma Proposta
Final, um documento que pactue princípios técnicos e coletivos de
planejamento para Curitiba, em linguagem acessível a toda a população.
A avaliação final deste Plano deverá ser efetuada pelo Conselho da
Cidade de Curitiba - CONCITIBA, criado pela Lei n° 12.579, de 18 de dezembro
de 2007, para se constituir em uma base para a gradual construção de novos
instrumentos urbanísticos, consoantes aos desafios do milênio.
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INTRODUÇÃO
A questão habitacional é freqüentemente apontada como uma das mais
complexas políticas públicas. Além de exigir investimentos vultuosos os quais
são de retorno lento, há obrigação de se adequar as pressões no preço da
terra

decorrente

das

especulações

do

mercado

imobiliário.

Estas

características são agravadas pelo crescimento populacional, vegetativo e
migratório, empobrecimento da população e a falta de recursos financeiros
(principalmente no nível municipal em função do grande volume de recursos
necessários) para aplicação na área. Ainda o equacionamento destes
problemas envolve múltiplos agentes: o agente público federal, estadual e
municipal e o agente privado (construtor e incorporador).
Estas questões são agravadas, pela formação de cinturões de pobreza,
expostos às conseqüências geradas pela carência de infra-estrutura que se
acentua a cada ano. Aliado à escassez de investimentos públicos, este
fenômeno vem comprometendo progressivamente, e às vezes de maneira
dramática, as condições de vida da população periférica, com reflexos
negativos no tecido urbano, em geral, e no meio ambiente, em particular.
O Plano Municipal de Habitação e Habitação de Interesse Social foi
elaborado para o atendimento das exigências de complementação do Plano
Diretor de Curitiba, artigo 88, como também das linhas da nova política
participativa de habitação instituída pela Lei Federal 11.124/2005 - Sistema
Nacional de Habitação e Interesse Social (SNHIS), e tem como horizonte o ano
de 2020.
Curitiba, ao longo de mais de 40 anos de história de planejamento
urbano, tem adotado práticas que tratam a moradia como função importante na
cidade a ser preservada de transtornos, tais como, o tráfego intenso, a poluição
sonora e ambiental garantindo a manutenção de um ambiente saudável e uma
boa qualidade de vida, dentro de uma ótica intersetorial.
A experiência acumulada neste período tem permitido que a abordagem
holística da questão habitacional aconteça com a implementação de ações
mais efetivas e programas específicos, não só para a regularização fundiária e
1
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novos loteamentos, mas também para novos programas de assistência social
visando a capacitação dessa população para o trabalho, alternativas de lazer, e
participação efetiva da comunidade em todo o processo.
Com esta versão preliminar do Plano Municipal de Habitação pretendese não só o atendimento das exigências legais, mas também a sua utilização
como instrumento de diálogo, pois agrupa num mesmo documento informações
municipais referentes ao perfil da população a ser atendida e outras que
permitem o dimensionamento do problema a ser enfrentado, facilitando a
tomada de decisão e priorização conjunta das ações a serem executadas.
Também visa facilitar ao público e técnicos de outras áreas a compreensão da
complexidade da problemática habitacional a partir de uma base de
informações organizada e comum, que poderá servir de ponto de partida para
as discussões públicas, e da própria elaboração do Plano final de Habitação.

2
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DIAGNÓSTICO
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1.1

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA RMC E CURITIBA

LOCALIZAÇÃO

Curitiba, capital do Estado do Paraná, está localizada no centro da
região mais industrializada da América do Sul. Sua área corresponde a 432,17
km² e sua população a 1.587.315 habitantes (IBGE-2000), 1.797.408
habitantes (Projeção IBGE-2007), distribuídos em 75 bairros.
Os maiores pólos econômicos do Brasil - São Paulo, Rio de Janeiro,
Porto Alegre e Belo Horizonte, que representam de 70 a 80% do Produto
Interno Bruto – PIB - estão situados num raio de 1.500 km. Dentro desse raio
estão, também, as capitais dos países integrantes do MERCOSUL: Brasília,
Assunção, Buenos Aires e Montevidéu.
Curitiba é a cidade pólo do conjunto de 26 municípios, que formam a
Região Metropolitana de Curitiba - RMC1. A área chamada de Região
Metropolitana ocupa 13.528,46 km². Vive nesse espaço uma população de
2.726.556 habitantes (IBGE-2000), 3.166.273 habitantes (Contagem IBGE
2007). Situada na porção Leste do Estado, limita-se ao Norte com o Estado de
São Paulo; ao Sul com o Estado de Santa Catarina; à Leste com a Serra do
Mar e a Oeste com o Segundo Planalto Paranaense.
A região apresenta ao Norte altas declividades, baixa fertilidade do solo
e grande potencial geológico com a presença de minerais, especialmente não
metálicos. À Leste encontra-se a Serra do Mar, uma das principais reservas
florestais do Estado, e onde se localizam os mananciais dos afluentes do Rio
Iguaçu. Ao Sul o relevo é plano, com áreas sujeitas a inundações. À Oeste a
topografia dividida em espigões e vales, é utilizada para extração de minerais

1

A RMC é composta ao norte pelos seguintes municípios Dr. Ulysses, Cerro Azul,
Adrianópolis, Tunas do Paraná, Bocaiúva do Sul, ao Sul Agudos do sul Tijucas do Sul
Quitandinha, Mandirituba, Contenda, e a oeste Lapa e Balsa Nova. Os demais municípios,
contíguos ou não, por apresentarem forte interrelação com Curitiba formam o Núcleo Urbano
Central (NUC) e são eles: Itaperuçu, Rio Branco do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro
Barras, Colombo, Almirante Tamandaré, Campo Magro, Campo Largo, Araucária, Fazenda Rio
Grande, São José dos Pinhais, Piraquara e Pinhais. Observa-se que o Município de Piên está
em processo de inclusão na RMC.
4
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argilosos O clima de Curitiba é classificado como subtropical úmido, com
temperaturas médias de 19,70ºC no verão e 13,40ºC no inverno. A precipitação
média anual é de 1.413mm, com chuvas bem distribuídas durante o ano, com
leve declínio no inverno.
A região é o divisor de águas entre a bacia do Atlântico e a bacia do Rio
Paraná, com uma hidrografia significativa.
MAPA 01 – LOCALIZAÇÃO DA RMC NA AMERICA DO SUL, NO BRASIL E NO ESTADO DO PARANÁ
2002

1.2

ASPECTOS FÍSICOS TERRITORIAIS

O principal rio do Estado é o Rio Paraná, sendo que o Município de
Curitiba localiza-se à margem direita e a Leste da maior sub-bacia do Rio
Paraná, a Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu.
Os principais rios de Curitiba que constituem as seis bacias hidrográficas
do município são: Rio Atuba, Rio Belém, Rio Barigui, Rio Passaúna, Ribeirão
5
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dos Padilhas e o Rio Iguaçu, todas com características dentríticas de
drenagem.
A maior bacia hidrográfica de Curitiba é a do Rio Barigüi que corta o
município de Norte a Sul e perfaz um total de 140,8 km². Ao Sul do município
tem-se a menor bacia hidrográfica de Curitiba, a do Ribeirão dos Padilhas, com
33,8 km² de área.
QUADRO 01 – BACIAS HIDROGRÁFICAS EM CURITIBA
BACIA/SUB-BACIA

DIMENSÃO

ÁREA (km²)
37,9

%
9%

Rio Barigui

140,8

33%

Rio Belém

87,8

20%

Rio Atuba

63,7

15%

Ribeirão dos Padilhas

33,8

8%

Alto Iguaçu

68,2

16%

432,0

100%

Rio Passaúna

Total
Fonte: IPPUC/SMMA
Elaboração: COHAB-CT – 2006

MAPA 02 – BACIAS HIDROGRAFICAS DE CURITIBA -2005
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Devido ao relevo de Curitiba possuir predominância de maiores altitudes
ao Norte do município, todas as suas seis bacias hidrográficas escoam para o
Sul, indo desembocar no principal rio de Curitiba, o Rio Iguaçu, que, por sua
vez, irá desaguar no Rio Paraná à Oeste do Estado.
Nas regiões Oeste e Sul, onde foram criadas as APAs – Áreas de
Proteção Ambiental do Passaúna e Iguaçu, respectivamente, o processo de
ocupação tem ocorrido de acordo como previsto na legislação de zoneamento,
uso e ocupação do solo, com poucos focos de ocupação irregular. No entanto,
principalmente de Norte a Leste da cidade, as áreas lindeiras aos rios, sujeitas
às pressões do crescimento urbano, tem sido sistematicamente ocupadas.
Curitiba possui sua superfície no Primeiro Planalto Paranaense, o qual
foi descrito por Reinhard Maak (1981) como “uma zona de eversão entre a
Serra do Mar e a Escarpa Devoniana”, mostrando um plano de erosão recente
sobre um antigo tronco de dobras. Uma série de terraços escalonados é
disposta em intervalos altimétricos caracterizando Curitiba com uma topografia
ondulada de colinas suavemente arredondadas dando-lhe uma fisionomia
relativamente regular.
O Município de Curitiba possui altitude média de 934,6 m acima do nível
do mar, sendo que o ponto mais elevado está ao Norte do município
correspondendo à cota de 1.021,00m no bairro Lamenha Pequena, dando-lhe
uma feição topográfica relativamente acidentada. Ao Sul do Município de
Curitiba encontra-se a situação de mais baixo terraço, com cota de 864,90 m
localizada no bairro do Caximba, na cabeceira do Rio Iguaçu.
Em Curitiba, vários fatores interferem na característica climática do
município, entre eles destacam-se a sua localização em relação ao Trópico de
Capricórnio, a topografia do primeiro planalto, a altitude média do município de
934,6m acima do nível do mar, como também a barreira geográfica natural da
Serra do Mar. O clima da RMC é tipicamente temperado, com a pluviosidade
refletindo os efeitos da sua meridionalidade.
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1.3

CRESCIMENTO METROPOLITANO

O crescimento explosivo das metrópoles brasileiras com seus cinturões
de pobreza, expostos às conseqüências geradas pela falta de infra-estrutura, é
um fenômeno que se acentua a cada ano. Aliado à escassez de investimentos
públicos, este fenômeno vem comprometendo progressivamente, e às vezes
de maneira dramática, as condições de vida da população periférica, com
reflexos negativos no tecido urbano, em geral, e no meio ambiente, em
particular.
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. Aliado ao agravamento da situação econômica do País, o crescimento
descontrolado gerou um intenso processo de favelização, que resultou no
surgimento de bolsões de pobreza caracterizados como focos de degradação,
violência e risco tanto para a população ali assentada como para toda a região.
Em Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré e Mandirituba, a
ocupação ocorreu nos limites com Curitiba, processo esse iniciado nos anos
70, com exceção de Mandirituba, iniciado na década de 80, longe das
respectivas sedes municipais. Esse processo de insularidade foi determinante
nos municípios de Piraquara e Mandirituba. O primeiro deu origem ao
município de Pinhais, conurbado com Curitiba, e o segundo, deu origem ao
município de Fazenda Rio Grande.
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TABELA 01 – INDICADORES DE DEMOGRAFIA: CURITIBA, RMC, PR E BR –1970-2000

O crescimento anual de Curitiba é igual a terceira maior cidade da RMC.
Os 8 municípios com mais de 70 mil habitantes assinalados no mapa 3,
incluindo Curitiba, representam mais de 88% da população total da RMC.
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MAPA 03 – POPULAÇÃO E TAXAS DE CRESCIMENTO DE MUNICÍPIOS DA RMC - 2000

Dentre os vários indicadores sociodemográficos analisados pelo Instituto
Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES e divulgados
no trabalho “Indicadores Intrametropolitanos: Diferenças sócio-espaciais na
Região Metropolitana de Curitiba”, os dados de migração revelam intenso
movimento migratório na Região, 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
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geográficas definidas no trabalho como 1º, 2º e 3º anéis, mais de 50% dos
fluxos tem origem na própria Região Metropolitana.
MAPA 04 – CRESCIMENTO MIGRATÓRIO – RMC – 1995 A 2000

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 a seguir 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.
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TABELA 02 a – CRESCIMENTO CURITIBA, MUNICÍPIOS DA RMC E NUC 2000-2020
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TABELA 02 b – CRESCIMENTO CURITBA, MUNICÍPIOS DA RMC E NUC 2000-2020
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Como demonstra a Tabela 02, Curitiba responderá por 52,80% do
crescimento populacional projetado entre 2000 e 2020, enquanto o NUC
(incluindo Curitiba) responderá por 97,22% deste crescimento.
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 05 – REBATIMENTOS TERRITORIAIS DA PROPOSTA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL/
NUC (COMEC 2006)

A proposição de ocupação futura, em grandes linhas, objetiva:
“A. Proteger os mananciais superficiais e subterrâneos
destinados ao abastecimento atual e futuro;
B. Garantir a conservação e preservação dos biomas mais
significativos;
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C. Otimizar a urbanização nas porções territoriais com
menor nível de restrição e;
D. Orientar a expansão do espaço urbano da cidade
metropolitana.”(COMEC 2006)
Esta proposição, ainda de acordo com a COMEC, é a escolha, entre
os cenários de ocupação elaborados,
“conservadora, uma vez que reserva como áreas de
proteção para fins de abastecimento público as bacias
hidrográficas mais próximas. Esta escolha, ao mesmo tempo
que minimiza – em curto prazo – a necessidade de
investimentos no sistema de reserva e adução de água para
abastecimento público, maximiza as necessidades de
controle sobre a ocupação do solo e de investimento nos
sistemas viário e de transporte público de passageiros, para
redirecionar os vetores de ocupação e, assim, garantir a
proteção e preservação destas bacias hidrográficas.”
Para os municípios que, pela projeção do IPARDES, sofrerão maior
acréscimo populacional, a proposta de ocupação territorial aponta que em
Piraquara e parte de Colombo terão sua malha urbana sobre área de
manancial, quer seja superficial ou subterrâneo. Ainda que isto também ocorra
nos municípios de Curitiba, Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais,
nestes municípios há maior área de uso urbano consolidado ou para expansão.
De qualquer modo, de acordo com a COMEC, somadas as áreas para
consolidação e expansão urbana colocadas na proposta, existe área suficiente
no NUC para abrigar cerca de 5 milhões de habitantes, ou o dobro da
população atual da RMC e o suficiente para atender a projeção populacional
feita pelo IPARDES, para 2020.
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
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cabe ao poder público - nas suas esferas municipal, estadual e federal – a
realização da infra-estrutura demandada, sobretudo a de sustentação da
mobilidade urbana.
MAPA 06 – DIRETRIZES DE DESENVOLVIMENTO

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.
Nesta linha de atuação, a liberação da faixa da antiga BR-116 como a
atual Linha Verde, ou o novo Eixo Metropolitano, permite pensar em uma outra
centralidade ao Sul do atual centro histórico e de negócios de Curitiba. A
cuidadosa implantação desta via deve regular o uso do solo de modo a atender
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ao equilíbrio necessário das funções: habitar, trabalhar e recrear previstas para
este Eixo.
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 (...)”.
O Plano Diretor de Curitiba, que em seu artigo 8º, relaciona as
disposições do Estatuto da Cidade, lei federal 10.257 de 10 de julho de 2001,
determina que o cumprimento da função social da propriedade urbana se dá
através, entre outros requisitos, da “distribuição de usos e intensidades de
ocupação do solo de forma equilibrada em relação à infra-estrutura disponível,
aos transportes e ao meio ambiente, de modo a evitar ociosidade e sobrecarga
dos investimentos coletivos”.
Estes

fundamentos

e

proposições,

entretanto,

não

eliminam

a

necessidade de calcular os custos desta estruturação da região Sul da cidade,
frente ao retorno em termos de tributação, em especial a predial e territorial
urbana, progressiva no tempo, das áreas já estruturadas e cujo zoneamento
permitam maior adensamento em Curitiba. Da mesma forma, precisam ser
quantificados os carregamentos em termos dos serviços e redes municipais de
coleta e tratamento de resíduos sólidos, drenagem, transporte público e
sistema viário, além da quantificação da demanda por equipamentos sociais e
da estrutura de coleta e tratamento de esgoto doméstico e distribuição de água
potável.
Por este motivo e pela eficiência e manutenção da relevância do aparato
público, faz-se necessário o estudo do impacto da ampliação destes serviços
na atual estrutura urbana e orçamento público municipal.
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2
2.1

HABITAÇÃO - BREVE HISTÓRICO
HABITAÇÃO NO BRASIL

No Brasil, até o início do século passado a interferência do governo na
questão da habitação era quase nula. Havia mais preocupação com a condição
sanitária das cidades a fim de evitar a propagação de epidemias.
Com o início da industrialização no país, na década de 30, e maior
concentração populacional nas cidades, a oferta de moradias diminuiu. Nessa
época o Estado deu os primeiros passos, intervindo na oferta de habitação,
criando Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), dentro do sistema de
Previdência Social, o qual também foi instituído no país neste período.
Em 1946, foi criada a Fundação da Casa Popular (FCP), para atender a
população que não participava do mercado formal de trabalho e, por isso, não
tinha acesso aos IAPs. No entanto, o financiamento das moradias não era
acessível para grande parte da população de baixa renda devido às exigências
da FCP.
Na década de 50, os programas de habitação decaíram e ficaram
inviáveis aos Institutos e a FCP, devido ao mau emprego dos recursos, as
medidas de congelamento dos aluguéis e a inflação.
Em 1961, surgiu o Plano de Assistência Habitacional, que tinha como
inovação a fixação da prestação máxima do financiamento em 20% do salário
mínimo. Para participar do programa era necessária a estabilidade no emprego
e tempo de residência no mesmo local.
Em 1964 o déficit habitacional provocado pelo processo de urbanização
acelerada do país chegava a 8 milhões de habitações. Para dirimi-lo foram
implantadas políticas habitacionais no âmbito federal e a criação do Sistema
Financeiro de Habitação (SFH) e o Banco Nacional de Habitação (BNH), que
tinham como metas produzir habitação em massa. O surgimento do BNH
caracterizou-se pela preocupação de incentivar a indústria da construção civil,
na crença de que seus efeitos refletissem positivamente nos demais setores da
economia, que se encontravam bastante estagnados.
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O BNH agrupou num sistema único todas as instituições públicas e
privadas e passou a centralizar a política habitacional do país, o seu capital
vinha principalmente da arrecadação do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), criado em 1966. Na mesma época criou-se o Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) com a finalidade de aumentar a
captação de recursos através da poupança privada.
Ao final da década de 1960, os índices de inadimplência já eram
significativos e o BNH passou a fazer transferências para os seus agentes dos
recursos financeiros e as cobranças das dívidas dos financiamentos. Foram
retomados pelo BNH programas voltados para a habitação popular, como as
Companhias Habitacionais (COHABs), o Plano de Habitação Popular
(PLANHAP) e o Sistema Financeiro de Habitação Popular (SIFHAP).
Em 1986, o SFH passou por uma profunda reestruturação com a edição
do Decreto-Lei nº 2.291/86, que extinguiu o BNH e distribuiu suas atribuições
entre o então Ministério de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (MDU),
o Conselho Monetário Nacional (CMN), o Banco Central do Brasil (Bacen) e a
CAIXA. Ao MDU coube a competência para a formulação de propostas de
política habitacional e de desenvolvimento urbano; ao CMN coube exercer as
funções de Órgão central do Sistema, orientando, disciplinando e controlando o
SFH; ao Bacen foram transferidas as atividades de fiscalização das instituições
financeiras que integravam o SFH e a elaboração de normas pertinentes aos
depósitos de poupança e a CAIXA, a administração do passivo, do ativo, do
pessoal e dos bens móveis e imóveis do BNH, bem como, a gestão do FGTS.
As

atribuições

inicialmente

transferidas

para

o

então

MDU

foram

posteriormente repassadas ao Ministério do Bem Estar Social, seguindo depois
para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e finalmente, a partir
de 1999 até hoje, alçadas à Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano
da Presidência da República (SEDU).
O BNH e o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) segundo algumas
declarações contribuíram para consolidar as desigualdades sociais no Brasil ao
privilegiar os investimentos nas faixas de renda média e média baixa. Embora
haja críticas, o volume de construção foi muito significativo: havia um sistema
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constituído com agentes financeiros e promotores, públicos e privados,
credenciados, e havia regras para aplicação do volume significativo de
recursos existentes. Durante 22 anos, o BNH financiou aproximadamente
quatro milhões de moradias. A partir de sua extinção a condução da política
habitacional a nível federal sofreu várias modificações, houve o agravamento
da situação habitacional principalmente da população de baixa renda, ao
mesmo tempo em que as condições de vida dos brasileiros eram afetadas
pelos mais altos índices de inflação que o país já teve.
Da criação do SFH até os dias de hoje, o sistema foi responsável por
uma oferta de cerca de seis milhões de financiamentos e pela captação de uma
quarta parte dos ativos financeiros. O sistema passou a apresentar queda nos
financiamentos concedidos a partir de uma sucessão de políticas de subsídios
que reduziram substancialmente os recursos disponíveis.
O SFH possui, desde a sua criação, como fonte de recursos principais, a
poupança voluntária proveniente dos depósitos de poupança SBPE, constituído
pelas instituições que captam essa modalidade de aplicação financeira, com
diretrizes para o direcionamento dos recursos estabelecidas pelo CMN e
acompanhadas pelo Bacen, bem como a poupança compulsória proveniente
dos recursos do FGTS, regidos segundo normas e diretrizes estabelecidas por
um Conselho Curador, com gestão da aplicação efetuada pelo Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), cabendo a CAIXA o papel de
agente operador.
Desta forma verifica-se que entre 1985 e 2002 ocorreram mudanças
tanto na estrutura institucional da política de habitação e saneamento quanto
nos programas e recursos. A política urbana não mereceu maiores cuidados,
ao contrário, foi influenciada pelos bancos públicos responsáveis pelos
financiamentos à habitação e saneamento. Isso aconteceu no período do BNH
que se sobrepôs ao Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU),
criado em 1964 e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano (CNDU),
como também aconteceu com a CAIXA que esteve acima das diretrizes da
Secretaria de Política Urbana (SEPURB), criada em 1995, e a sua sucessora, a
Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano (SEDU).
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Atualmente, as normas do CMN disciplinam as regras para o
direcionamento dos recursos captados em depósitos de poupança pelas
instituições integrantes do SBPE, estabelecendo que 65%, no mínimo, devem
ser aplicados em operações de financiamentos imobiliários, sendo que 80% do
montante anterior em operações de financiamento habitacional no âmbito do
SFH e o restante em operações a taxas de mercado.
A inserção inédita da Política Urbana na Constituição Federal de 1988, a
aprovação da Lei Federal 10.257, Estatuto da Cidade, de 2001, e a Medida
Provisória 2220, também de 2001 foram fundamentais para a criação do
Ministério das Cidades que tem, entre muitos desafios, instituir uma política
habitacional de longo prazo, que tenha continuidade e seja sustentável e
subordinar os financiamentos às diretrizes da política de desenvolvimento
urbano buscando evitar os erros do passado, principalmente agora que 80% da
população brasileira mora em cidades.
Outro aspecto fundamental da criação do MCidades está na busca da
definição de uma política nacional de desenvolvimento urbano em consonância
com os demais entes federativos (município e estado), demais poderes do
Estado (legislativo e judiciário) além da participação da sociedade visando a
coordenação e a integração dos investimentos e ações nas cidades do Brasil,
dirigidos à diminuição da desigualdade social e a sustentabilidade ambiental.
O MCidades cumpre também um papel fundamental na política urbana e
nas políticas setoriais de habitação, saneamento e transporte, através de
secretarias específicas e reforçando, a orientação de descentralização e
fortalecimento dos municípios definida na Constituição Federal de 1988.
No que diz respeito à habitação, a Secretaria Nacional de Habitação do
MCidades tem atuado em duas frentes que se complementam, primeiramente
na revisão e melhoria da gestão dos programas habitacionais e na busca de
recursos disponíveis para a população de baixa renda e em segundo a
consolidação e regulamentação de novos instrumentos legais e de gestão para
o setor habitacional.
Nessa retomada do planejamento do setor habitacional foi aprovada a
Lei Federal 11.124/2005 que instituiu o Sistema e o Fundo Nacional de
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Habitação de Interesse Social –SNHIS e FNHIS – e seu Conselho Gestor. Essa
lei definiu um modelo de gestão descentralizado, democrático e participativo a
ser seguido pelos estados e municípios, os quais deverão fazer adesão ao
sistema.
O SNHIS centraliza todos os programas e projetos destinados à
habitação de interesse social e tem por objetivo direcionar os recursos públicos
para o atendimento da população de baixa renda. Integram o SNHIS:
Ministério das Cidades, órgão central do SNHIS;
Conselho Gestor do FNHIS;
CAIXA, agente operador do FNHIS;
Conselho das Cidades;
Conselhos no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios,
com atribuições específicas relativas às questões urbanas e
habitacionais;
Órgãos e instituições integrantes da administração pública direta
ou indireta, das esferas federal, estadual, do Distrito Federal e
municipal,

e

desempenhem

instituições

regionais ou

funções

complementares

metropolitanas que
ou

afins

com

a

habitação;
Fundações, sociedades, sindicatos, associações comunitárias,
cooperativas habitacionais e quaisquer outras entidades privadas
que desempenhem atividades na área habitacional, afins ou
complementares, todos na condição de agentes promotores das
ações no âmbito do SNHIS; e
Agentes

financeiros

autorizados

pelo

Conselho

Monetário

Nacional a atuar no Sistema Financeiro da Habitação – SFH.
Ainda vale afirmar que para a definição das funções do MCidades foi
levada em conta a herança institucional, bem como programas e ações em
andamento na CAIXA, no BNDES e em outros ministérios do Governo Federal
tais como:
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A ex-Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano (SEDU) que formulou um Programa que tem especial importância para o
novo Ministério – o Habitar Brasil BID, destinado à urbanização de
ocupações irregulares ;
Os programas de habitação e saneamento operados pela CAIXA;
O PSH - Programa de Subsídio Habitacional formulado pela
Secretaria do Tesouro Nacional;
Os programas de saneamento e transportes implementados pelo
BNDES;
O DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, antes
localizado no Ministério da Justiça;
A CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos, antes
localizada no Ministério dos Transportes;
TRENSURB - Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre administradora do Metrô de Porto Alegre, antes também
localizada no Ministério dos Transportes.
Os significativos recursos do FGTS, geridos por um Conselho Curador
composto pelo governo e representantes da sociedade civil são, sem dúvida, a
mais importante das heranças recebidas pelo MCidades. Especialmente se
considerarmos a conjuntura de ajuste fiscal que reduz a disponibilidade de
recursos públicos para investimento.
Todos esses organismos com seus programas e ações em andamento
foram incluídos na formulação do MCidades.

2.2

HABITAÇÃO NO ESTADO DO PARANÁ
Até o início da década de 70 a população paranaense era em sua

maioria rural, no entanto, a substituição das plantações de café por milho, soja
e trigo no Norte do Paraná, e a modernização da agricultura, desencadeou um
processo de êxodo rural que alterou profundamente o crescimento e a
distribuição espacial da população no Estado.
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A população rural migrou em parte para as fronteiras agrícolas a Oeste e
Norte do país, para as terras ao longo do rio Paraná, e para o país vizinho o
Paraguai, contudo, uma grande massa de trabalhadores rurais migrou para as
periferias das cidades pólos nas regiões Metropolitanas, principalmente de
Curitiba e São Paulo, e nos centros urbanos regionais do Estado, e dessa
forma a população urbana do estado chegou a superar a população rural.
Sendo assim, o quadro da situação rural e urbana da população
paranaense

mudou

majoritariamente

rural

completamente
em

1970

e

passando

de

uma

situação

evoluindo

para

uma

situação

predominantemente urbana em 1990. Entretanto, a intensidade e a dinâmica
do processo não foi homogênea, porque se encontrava estreitamente vinculada
às mudanças estruturais na agricultura. O Norte paranaense perdeu cerca de
15,4% da sua população durante a década de 70 e 80, ao contrário a região
metropolitana de Curitiba que teve um aumento de 12,2%.
Com relação a questão institucional, na esfera estadual, foi criada em
1965 a Companhia da Habitação do Paraná (COHAPAR), a responsável pela
política habitacional do Estado até os dias de hoje. Ao mesmo tempo em que
havia constantes modificações na política habitacional no nível federal e
conseqüentemente no nível estadual, o estado do Paraná sofreu um grande
impacto devido a processos migratórios internos e externos.
A COHAPAR é uma empresa de economia mista que atua na execução
dos programas habitacionais do Governo do Estado e trabalha em conjunto
com as prefeituras na implantação de unidades habitacionais e com os
organismos de financiamento no nível federal, por exemplo a CAIXA.
As prefeituras atuam com contrapartidas em terrenos e implantação de
infra-estrutura, os programas têm como metas equacionar e resolver o déficit
habitacional do Estado, o público alvo é prioritariamente a população de baixa
renda.
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2.3

HABITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA

Com aumento populacional e crescimento econômico, verificado na
década de 60, o município de Curitiba experimentou um surto de progresso e
modernização. Como resultado, o município passou a enfrentar problemas
urbanos, principalmente relacionados com o surgimento de ocupações
irregulares nos mais variados pontos do seu território. Embora os primeiros
núcleos de favelamento datem dos anos 40 e 50, foi na década de 60 que as
ocupações irregulares emergiram como preocupação para o Poder Público.
A partir do Plano Diretor de 1966, Curitiba, teve seu crescimento
direcionado segundo parâmetros urbanísticos específicos, contemplando a
promoção social, a habitação, o trabalho, o transporte, a circulação e o meio
ambiente.
O primeiro grande programa de desfavelamento em Curitiba ocorreu em
1967, quando se promoveu a transferência das famílias de várias ocupações
irregulares para o Núcleo Habitacional Nossa Senhora da Luz, um conjunto de
2.100 casas, construído através da então recém criada COHAB-CURITIBA.
Na década de 1970, o grande fluxo migratório resultante da
modernização agrícola e do crescimento industrial, bem como o inchaço do
setor terciário, contribuíram para o agravamento do problema habitacional no
município. A partir desse período, os núcleos de favelamento se intensificaram
na cidade, ocupando irregularmente áreas públicas e terrenos particulares sem
interesse para o setor imobiliário, localizados ao longo de ferrovias, rodovias,
faixas de transmissão de alta tensão de energia elétrica, fundos de vale, áreas
sujeitas à inundação e de proteção ambiental. Um levantamento realizado em
Curitiba em 1974 apontava a existência de 4.083 domicílios localizados em 35
ocupações irregulares .
No período de 1974 a 1979, no contexto da política de desfavelamento
adotada pelo Poder Público, aproximadamente 20% da população favelada do
município foi realocada, e nove ocupações irregulares foram extintas. Apesar
disso, observa-se nesse período, o adensamento das ocupações existentes e o
surgimento de novos núcleos em terrenos até então desocupados. O município
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adota, então, uma política mais rígida de fiscalização, proibindo a construção,
ampliação ou melhoramento de barracos.
Em 1979 foram identificadas em Curitiba 46 ocupações irregulares com
6.067 domicílios. Por outro lado, para atender a demanda habitacional de
interesse social a COHAB-CURITIBA registra produção significativa de
unidades convencionais na referida década, mais de 13 mil novas moradias
entre casas e apartamentos.
A modalidade de produção de novas unidades teve maior impulso no
final da década de 70, com a implantação de programas inovadores,
caracterizados pela integração dos conjuntos ao bairro e à cidade, pela
diversificação das moradias e pela preservação da paisagem natural, em
contraposição aos modelos tradicionais de conjuntos habitacionais que muitas
vezes representavam mais problemas do que solução para os municípios. São
exemplos emblemáticos dessa produção o Programa de Auto-Construção e os
empreendimentos habitacionais na Cidade Industrial de Curitiba (CIC),
trazendo reconhecimento para a COHAB-CURITIBA e Prefeitura de Curitiba.
Entretanto, o problema habitacional agravou-se a partir da década de
80, resultado da crise econômica que atingiu o país e da conseqüente perda do
poder aquisitivo da população. Em 1985, iniciou-se o processo de
desarticulação do SFH, que culminou em 1986 com a extinção do BNH e
conseqüente interrupção das linhas de financiamento para o setor, conforme
relatado no item anterior.
Em Curitiba, o número de domicílios em ocupações irregulares passou
de 7.716 em 1982, para 11.929 em 1987, segundo levantamentos realizados
pelo IPPUC. É importante ressaltar que, mesmo assim, a produção
convencional da COHAB-CURITIBA teve um aumento de mais de 100% em
relação à década anterior, totalizando mais de 28 mil novas unidades, incluindo
também a produção de lotes urbanizados.
O agravamento da situação econômica nacional e a conseqüente crise
de desemprego fizeram com que as ocupações irregulares assumissem
enormes proporções que se intensificavam a medida em que aumentavam as
dificuldades com o aluguel ou aquisição da casa própria.
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Nesse sentido, a Administração Municipal, através de programa de ação
e diretrizes, estabeleceu a meta de minimização da crise da habitação. Desta
forma foram desenvolvidas pesquisas de caráter social e físico-territorial com o
objetivo de caracterizar preliminarmente as condições socioeconômicas da
população das ocupações irregulares e de identificar áreas de propriedade da
prefeitura aptas para receber essa população.
Esse trabalho subsidiou um projeto alternativo, de implantação a curto
prazo. Foram estabelecidos critérios de aprovação, e realizada uma
experiência piloto de reassentamento para 43 famílias denominada Vila
Colombo I, cujos resultados subsidiaram a Prefeitura para estabelecer critérios
para resolução dos problemas da população em ocupações irregulares.
O programa denominado PROLOCAR – Plano dos Mil Lotes para
reassentamento das famílias de ocupações irregulares, estabeleceu critérios
para a seleção das áreas e construção dos lotes. Dentro desses critérios foi
efetivado o cadastramento das áreas ociosas de propriedade do Poder Público
Municipal, respeitando-se as áreas destinadas à instalação de equipamentos
urbanos e sociais, ou com destinação específica.
A permanência das famílias nesses assentamentos foi garantida
juridicamente, através de autorização do Poder Público na forma de permissão
de uso. O potencial das áreas disponíveis identificadas num primeiro momento
propiciava a implantação de um total de aproximadamente 700 lotes.
Na implantação do reassentamento a Prefeitura Municipal era
responsável pela limpeza, roçamento das áreas, piqueteamento e demarcação
dos lotes, e abertura e ensaibramento das ruas. Através de processo de
mutirão, os moradores procederam a abertura de valetas para drenagem
urbana e a construção das casas. Os custos operacionais de instalação de
água e luz eram divididos entre a comunidade.
Algumas das vilas oriundas desse programa já tiveram a regularização
fundiária efetuada pela Prefeitura com seus moradores recebendo o titulo
definitivo de propriedade.
No entanto ainda restam 38 áreas com aproximadamente 1.328 lotes
com

permissão

de

uso.

A

Prefeitura
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gradativamente essas áreas, as quais estão sendo incorporadas a esse Plano,
uma vez que ainda estão em processo de regularização fundiária com vistas às
titulações definitiva da propriedade, em nome do morador.
Na década de 80, observa-se ainda uma mudança significativa na oferta
de habitação popular. Com a crise econômica, as unidades habitacionais
convencionais produzidas pela COHAB-CURITIBA tornaram-se acessíveis
apenas à população de maior renda. As famílias com renda de até três salários
mínimos passaram a ser atendidas com lotes urbanizados dotados de infraestrutura urbana mínima - água, luz, revestimento primário das vias e
drenagem, com a área do lote reduzida de 200 m² para 160 m².
Ciente das demandas que o momento impunha, em 1990 o município de
Curitiba buscou, na criação do Fundo Municipal de Habitação - FMH, uma nova
fonte de recursos para a política habitacional. Capitalizou o FMH com
incentivos construtivos onerosos para a construção civil (Solo Criado) e com a
venda de lotes de propriedade do município. A COHAB-CURITIBA foi eleita o
órgão gestor do fundo e seu braço operacional.
Apesar da adoção desses mecanismos, deve-se considerar que os
recursos arrecadados pelo FMH estão sujeitos às oscilações do mercado
imobiliário, e à situação de inadimplência determinada pelo desemprego e
baixos salários dos mutuários, não dando conta de atender a demanda por
moradia popular.
Frente a esta realidade, a gestão municipal buscou soluções alternativas
para a habitação de interesse social. As Parcerias com a iniciativa privada para
a produção de lotes urbanizados e apartamentos são exemplos de
mecanismos municipais adotados nesta época, com significativa representação
no que foi produzido na última década e até o presente momento.
Em 1992, buscando a utilização de vazios urbanos e de áreas aptas a
expansão urbana para implantação de habitação de interesse social, foi
desenvolvido o Plano de Ocupação da Região Sul, abrangendo a área do Sítio
Cercado/Bairro Novo e do Tatuquara/Campo de Santana, atendendo
aproximadamente 22 mil famílias com lotes urbanizados, além de destinar
áreas específicas para prédios de apartamento com até 4 pavimentos.
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A partir de 1997 é desencadeada a "Operação Cajuru” um dos Projetos
Estratégicos da Gestão Municipal, executado com parte dos recursos do
BNDES, para integração da área à malha urbana. Esse projeto previu o
reassentamento de famílias localizadas às margens do Rio Atuba, onde foi
implantado um parque linear. Entre suas metas estavam a melhoria das
condições habitacionais,

com investimentos em infra-estrutura

básica,

saneamento ambiental e a implementação de equipamentos urbanos.
Em 2000 é aprovada a nova Legislação de Zoneamento, Uso e
Ocupação do Solo, visando adequar a cidade à nova realidade, a da
metropolização, e atualizar os instrumentos e dispositivos necessários ao
planejamento, à regulação e ao controle urbano. Foram incorporados mais
mecanismos de incentivos construtivos, mecanismos estes que normatizam a
relação

do

Poder

Público

com

o

setor

privado

para

realizar

os

empreendimentos imobiliários, regulando a ocupação de novas áreas para a
produção de habitação de interesse social.
Na gestão 2001–2004, a COHAB-CURITIBA foi responsável pelo projetoâncora denominado “Nossa Vila”, que visava regularizar, urbanizar e promover,
em conjunto com as comunidades locais e a sociedade, o desenvolvimento
social e econômico de ocupações irregulares e áreas periféricas degradadas,
bem como fortalecer a capacidade de prevenção de novas invasões nas áreas
de intervenção do projeto.
Nessa mesma época, recursos direcionados pelo Governo Federal ao
município, foram contratados com o BID – Banco Interamericano de
Desenvolvimento, e estão sendo repassados pelo Programa Habitar Brasil –
BID, para implantação dos projetos de participação comunitária, recuperação
ambiental, urbanização, regularização fundiária e reassentamento da Vila
Xapinhal/Moradias Novo Horizonte beneficiando 2163 famílias, e da Vila Terra
Santa/Moradias Laguna, com atendimento de 1077 famílias.
Também em 2004, foi aprovada a Lei Municipal 11.266, que trata da
adequação do Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto da Cidade onde foram
estabelecidos os objetivos e diretrizes da Política de Habitação.
Dentre as diretrizes para habitação de interesse social, em relação às
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ocupações irregulares destacam-se as seguintes:
- estabelecer critérios para a regularização de ocupações
consolidadas e promover a titulação de propriedade aos seus
ocupantes;
- promover a realocação de moradores residentes em locais
impróprios ao uso habitacional e em situação de risco, recuperando
o meio ambiente degradado;
-

promover

melhores condições de habitabilidade às

moradias existentes, tais como: salubridade, segurança, infraestrutura e acesso aos serviços e equipamentos urbanos.
Com base nessas diretrizes, em 2005 foi lançado o Programa Moro
Aqui, para atuação em áreas de ocupação irregular, visando a melhoria das
condições de habitação das famílias e promoção da integração dos bolsões de
subabitação à cidade formal. Esse Programa inclui, além da regularização
fundiária, ações de desenvolvimento social junto às comunidades, com projetos
nas áreas de qualificação profissional, educação ambiental e saúde entre
outras.
Desta forma, apesar de todos os esforços do Poder Público Municipal o
assentamento de forma espontânea – a favela – se afirmou e se expandiu
como opção de localização urbana para a população de mais baixa renda,
concentrando toda a problemática decorrente da ausência de condições
mínimas de habitabilidade, de acesso aos serviços sociais básicos e de
integração urbana.
Os efeitos negativos desse processo fazem-se notar pela segregação,
pela deterioração ambiental, pelo incremento de problemas sanitários e de
saúde, pelo aumento da violência urbana, impactando na cidade.
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3
3.1

CONDICIONANTES HABITACIONAIS
POPULAÇÃO

3.1.1 Crescimento Populacional
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.
Dos 13 bairros mais populosos, ainda liderados pelo Centro, apenas 3 eram
limítrofes nessa época: Água Verde, Rebouças e Mercês. Teve início, então, o
processo de periferização da população curitibana e seu conseqüente
extravasamento para a Região Metropolitana.
Na década de 80, consolidou-se o modelo de ocupação da periferia. O
Boqueirão tornou-se o bairro mais populoso, seguido pela Cidade Industrial,
Cajuru e Xaxim. O Centro caiu para quarto lugar. Outra característica dos anos
80 foi a intensa ocupação do Setor Estrutural Sul, nos bairros Portão, Novo
Mundo, Capão Raso e Pinheirinho.
Entre 70 e 80, o Sítio Cercado, com taxa anual de 35,52%, e o Alto
Boqueirão com 26,27% caracterizam um eixo de movimento populacional ao
Sul, o São Braz com 14,85%, o Santo Inácio com 13,75% e o Santa Felicidade
com 6,24%, caracterizaram outro movimento no sentido noroeste. O bairro de
Santa Cândida, com 11,37% de crescimento anual entre 70 e 80, indicou a
ocupação periférica do Eixo Estrutural Norte. Em 1980, dos 75 bairros da
cidade, 26 apresentaram taxas de crescimento anual maiores que a da cidade
que era de 5,34%.
O Censo Demográfico de 1991, verificou que a ocupação do período
anterior, caracterizada pelo sentido sudoeste, teve seu eixo principal deslocado
para o sentido Sul da cidade e para a Cidade Industrial, então, o bairro mais
populoso. Assim, os bairros que mais cresceram foram, além do Boqueirão, o
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Sítio Cercado, o Xaxim, o Pinheirinho e o Alto Boqueirão. Pelo Eixo Estrutural
Leste, o Cajuru tornou-se o segundo bairro mais populoso.
Vinte e quatro bairros apresentaram taxas superiores ao crescimento
global da cidade, em 1991. Se consideradas as maiores taxas ocorridas na
década de 80, que foram do Alto Boqueirão, São Braz, Pinheirinho, Cachoeira,
Bairro Alto, Santa Cândida, Cajuru e Xaxim, confirma-se a polarização da
população, basicamente, ao Sul e a noroeste do município. As maiores taxas
de crescimento anual foram observadas nos bairros São Miguel (16,89%),
Campo de Santana (13,43%) e Ganchinho (11,71%), que, em 1980 possuíam
uma base populacional muito baixa.
Em

1996,

verificou-se

que

a

ocupação

continuou

ocorrendo

predominantemente na Região Sul da cidade, com a Cidade Industrial, Sítio
Cercado (onde incluiu-se a área do Bairro Novo) e Boqueirão - bairros com
maior população. No eixo estrutural Leste, o Cajuru passou de segundo para
terceiro bairro mais populoso. Confirmou-se a dinâmica de periferização da
ocupação de Curitiba, provocada pela oferta de áreas de baixo custo. Dezoito
bairros obtiveram taxa de crescimento anual superior à da cidade, 2,34%,
sendo que as maiores taxas ocorreram nos bairros, Tatuquara (24,12%), São
Miguel (23,69%), Ganchinho (17,14%) e Caximba (16,96%).
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. Bairros como
Tatuquara e São Miguel apresentam taxa de crescimento superior a 14% ao
ano. Outros como Caximba, Uberaba, Cabral, Mossunguê têm taxas superiores
a 6%.
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TABELA 03 – OS 10 BAIRROS COM MAIORES TAXAS DE CRESCIMENTO ANUAL EM CURITIBA 1970 A 2000
1970/1980
1980/1991
1991/1996
1996/2000
Posição
Bairro
%
Bairro
%
Bairro
%
Bairro
%
1º
Sítio Cercado
35,52 São Miguel
16,69 São Miguel
23,69 Tatuquara
16,87
2º
Alto Boqueirão
26,27 Campo de Santana
13,43 Tatuquara
18,97 São Miguel
14,12
3º
São Braz
14,85 Ganchinho
11,71 Ganchinho
17,14 Caximba
8,45
4º
São João
13,87 Sítio Cercado
8,80 Caximba
16,96 Uberaba
7,19
5º
Fazendinha
13,75 Cidade Industrial
8,79 Umbará
14,12 Cabral
6,85
6º
Santo Inácio
13,75 Campo Comprido
8,62 Sítio Cercado
11,14 Mossunguê
6,45
7º
Pinheirinho
13,23 Augusta
7,54 Campo de Santana
10,73 Ganchinho
5,74
8º
Cachoeira
12,70 Tatuquara
7,36 Cidade Industrial
5,41 Cascatinha
5,70
9º
Bairro Alto
12,56 Cachoeira
5,98 Bigorrilho
5,17 Umbará
5,02
10º
Santa Cândida
11,37 Alto Boqueirão
5,47 Uberaba
4,94 Butiatuvinha
4,44
Fonte: IBGE – Censos Demográficos – 1970, 1980, 1991, 2000 e Contagem da População – 1996
Elaboração: IPPUC – Banco de Dados – 2002

MAPA 07 – EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO EM CURITIBA

O Censo mostrou ainda, algumas alterações nas posições dos bairros
mais populosos da cidade se comparados ao Censo de 1991. O bairro Sítio
Cercado passou da quarta para a segunda posição nesse ranking. O bairro
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Cajuru caiu de segundo bairro mais populoso para terceiro. Mas o grande salto
foi dado pelo bairro Uberaba que, em 1991 não apareceu entre os 10 mais
populosos e em 2000 passou a ocupar a quinta posição.
Observa-se também que os bairros que tiveram crescimento acima da
media da cidade ou com crescimento acelerado, tem o setor publico como seu
principal propulsor.
Ao mesmo tempo em que se verificou esse aumento populacional nos
bairros periféricos, 17 bairros apresentaram crescimento negativo entre 1996 e
2000. A maior parte desses bairros esta concentrada na região lindeira ao
Centro-Alto da XV, Jardim Botânico, Água Verde, Mercês, São Francisco,
Centro Cívico e Alto da Gloria.
MAPA 08 – CRESCIMENTO POPULACIONAL EM CURITIBA – 1996-2000
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TABELA 04 – OS 10 BAIRROS MAIS POPULOSOS DE CURITIBA - 1970 A 2000
1970

Posi
ção

Bairros

1980
Pop.

Bairros

1991
Pop.

Bairros

1996
Pop.

Cidade
1º Centro

37.086 Boqueirão

52.668

Bairros

Pop.

Cidade
150.985

Industrial

Cidade
27.003

Pop.

Cidade
116.001

Industrial

2º Boqueirão

Bairros

2000

157.391
Industrial

Sítio
45.904 Cajuru

76.384

Industrial

89.034

Sitio Cercado

102.377

Cercado

3º Portão

25.749 Cajuru

45.425 Boqueirão

4º Água Verde

25.114 Centro

42.371

64.086

Cajuru

84.286

Cajuru

89.785

52.498

Boqueirão

66.462

Boqueirão

68.498

Sítio
Cercado
Cidade
5º

21.973 Xaxim

38.529 Xaxim

46.754

Xaxim

50.237

Uberaba

60.289

6º Novo Mundo

20.768 Novo Mundo

35.238 Água Verde

45.438

Água Verde

49.863

Xaxim

54.637

7º Rebouças

20.058 Portão

33.511 Pinheirinho

44.070

Pinheirinho

48.036

Industrial

Alto
51.155
Boqueirão
Alto
8º Uberaba

18.211 Capão Raso

Alto

32.757

43.280
Boqueirão

47.619

Água Verde

49.858

45.676

Pinheirinho

49.687

40.770

Novo Mundo

42.966

Boqueirão

Novo
9º Capão Raso

18.071 Pinheirinho

32.139

38.188

Uberaba

Mundo
Novo
10º Mercês

17.413 Água Verde

31.979 Centro

37.003
Mundo

Fonte: IBGE – Censos Demográficos – 1970, 1980, 1991, 2000 e Contagem da População – 1996
Elaboração: IPPUC – Banco de Dados – 2002
Nota: O ranking refere-se as populações absolutas de cada bairro
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MAPA 09 – EVOLUÇÃO DOS 10 BAIRROS MAIS DENSOS DE CURITIBA - 1970 A 2000

Fonte: IBGE – Censos Demográficos – 1970, 1980, 1991, 2000 e Contagem da População – 1996
Elaboração: IPPUC – Banco de Dados
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MAPA 10 – DENSIDADE DEMOGRÁFICA POR SETOR CENSITÁRIO - 1970 A 2000

Fonte: IBGE – Censo demográfico – 2000
Elaboração: IPPUC – Geoprocessamento

No mapa de densidade pode-se observar que o adensamento da cidade
é contido, em grande parte, pelas Áreas de Proteção Ambiental – APAs,
determinadas pela legislação municipal de uso e ocupação do solo.
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3.1.2 Características da População
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.
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.
GRAFICO 01 – PIRÂMIDE ETARIA DE CURITIBA – 1970 A 2000

No período compreendido entre 1970 e 2000, a pirâmide etária de
Curitiba passou por um intenso processo de transformação. É nítida a
contração na base e o alargamento do cume da pirâmide, o que demonstra que
a população da cidade está envelhecendo rapidamente. A população idosa de
Curitiba concentra-se na área central da cidade e nos bairros próximos ao
Centro tradicional.
O Censo do IBGE 2000 indica que 49,25% dos responsáveis pelo
domicílio estavam na faixa etária de 25 a 49 anos. A idade mediana da
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população de Curitiba na época era de 28 anos.Já os dados do perfil dos
inscritos na COHAB-CURITIBA2 apontam para uma população ainda mais
jovem: 45% dos inscritos tem até 29 anos.
GRAFICO 02 –PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA - 2007

Fonte: IPARDES/IPPUC - Banco de dados
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração

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.

2

Informações detalhadas sobre o perfil dos inscritos na COHAB-CURITIBA constam do item
3.6. Habitação de Interesse Social – Caracterização dos Inscritos no Cadastro da COHABCURITIBA.
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GRÁFICO 03 – POPULAÇÃO DE CURITIBA POR RAÇA – 2000
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0,45
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0
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Fonte: IBGE - Censo demográfico da População - 2000
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 deverá 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 mesmas tendências também revelam um crescimento do número
total de domicílios em cerca de 500 mil unidades, com maior aumento dos
domicílios com 1 ou 2 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.
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GRÁFICO 04 – NÚMERO DE COMPONENTES DAS FAMÍLIAS - 2000
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Fonte: IBGE - Censo demográfico – 2000
Elaboração: IPPUC – Setor de Monitoração

Quanto ao sexo dos responsáveis pelo domicílio tem-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 05 – FAMÍLIAS RESIDENTES EM DOMICÍLIOS PARTICULARES POR TIPO DE FAMÍLIA E
SEXO DA PESSOA RESPONSÁVEL PELA FAMÍLIA - 2000
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Fonte: IBGE - Censo Demográfico - 2000
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração – 2007
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3.1.3 Renda
Em Curitiba a renda mediana da população é de 4,64 s.m. e a renda
media é de 9,48 s.m. Observa-se que entre 1991 e 2000 houve redução dos
responsáveis por domicílios com rendimento inferiores a 3 s.m. e aumento nas
classes superiores de rendimento.
Hoje 12,46% da população recebe ate 1 s.m. As projeções 3 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 têm renda entre 1 e 3 s.m.
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, conforme demonstra o mapa 12.

GRÁFICO 06 – 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

3

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.
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MAPA 11 – RENDA MEDIANA, POR BAIRRO, EM CURITIBA - 2000

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

Detalhando a questão da renda pode-se dizer que em 2000 a maioria
das famílias, em números absolutos – 234.093 (47,27%) era composta por
casal com filhos. Isto era verdadeiro para todas as faixas de renda, havendo,
no entanto, predominância nas faixas de 3 a 5 s.m. com 33.679 (14%), 2 a 3
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s.m. com 32.083 (13,7%), 5 a 10 s.m. com 31.054 e na faixa de 1 a ¼ s.m. com
27.564 famílias (11,7%).
A composição familiar de casal sem filhos incide em 64.862 famílias
(13,1%), predominando aquelas com renda na faixa de mais de 10 s.m. –
12.003 (14%), 2 a 3 s.m. 32.083 (13,7%), 5 a 10 s.m. 31.054 (13,2%) e 1 a 1/2
s.m. – 27.564 (11,7%), nas demais faixas a incidência não é relevante.
Destaca-se 17% de responsáveis pela família sem cônjuge, sendo que
61.869 (12,49%) tinham a mulher responsável sem cônjuge e com filhos contra
1,35% homens na mesma condição. Em ambos os sexos predominavam as
famílias com rendimento de até 2 s.m., sendo: 31.569 (51%) famílias com
mulheres responsáveis com filhos e 1.466 (39%) de famílias com homens
responsáveis com filhos.
GRÁFICO 07 – FAMÍLIAS RESIDENTES EM DOMICÍLIOS PARTICULARES POR TIPO DE
COMPOSIÇÃO FAMILIAR

Fonte: IBGE - Censo Demográfico - 2000
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração - 2007
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Quanto as mulheres responsáveis pela família sem cônjuge, com filhos e
parentes totalizavam 14.485, destas 8.158 (56,31%) com renda de até 2 s.m.
Já os homens na mesma condição totalizavam 1.639, sendo 1.096 (66,7%) na
faixa de renda de até 2 s.m.
Das pessoas sozinhas, 55.775 (11,26%), 15% estão na faixa de 3 a 5
s.m., mas ressalta-se que quase a metade estão na faixa de renda acima de 5
s.m., e, destes, a maior predominância está na faixa acima de 10 s.m. com
25% do total , cerca de 13.930 pessoas.
A composição familiar com 2 pessoas sem parentesco não era
expressiva, correspondendo a 2.046 pessoas, sendo a renda predominante
principalmente a de 5 a 10 s.m., com 23% do total (480 pessoas), seguida da
faixa entre 3 a 5 s.m., com 18% (380 pessoas).
GRÁFICO 08 – NÚMERO DE FAMÍLIAS SEM RENDIMENTOS POR TIPO DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR
– 2000
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Fonte: IBGE - Censo Demográfico - 2000
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração - 2007

Quanto às famílias que declararam não ter rendimento, portanto,
dependentes das ações públicas, estas totalizavam 14.636. Destas, a maior
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incidência era na categoria de famílias compostas por casal com filhos – 4.409
(30,12%) e mulher responsável pela família com filhos 3.984 (27,22%).

3.1.4 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.
Nas décadas de 70 e 80 foram feitos grandes investimentos na produção
de bens de consumo duráveis e bens de capital que ganharam importância
sobrepujando as indústrias tradicionais. As mudanças entre os anos 70 e 80
refletiram a vinda de grandes grupos, porém com poucas empresas de grande
porte que até então, não constituíam um parque de fornecedores, nem
desenvolviam relações intersetoriais mais expressivas.
Ao final dos anos 80, a economia paranaense atingiu um patamar
qualitativamente distinto, reunindo pré-condições para o desempenho nos anos
seguintes. Em termos de relações de troca, cresceu significativamente seu
grau de inserção na economia brasileira e na economia internacional,
dinamizando as vendas e compras nesses mercados também ampliados e
atribuindo importância a produtos dos segmentos mais modernos em
detrimento dos tradicionais.
Na década de 90 devido à política do Governo do Estado ocorreu
atração de novos investimentos e a incorporação de novas indústrias as já
existentes reforçando o espaço metropolitano, o qual dispunha de vantagens
quanto à localização devido da proximidade com o mercado do sudeste, do
Porto de Paranaguá, a oferta de energia, telecomunicações, aeroporto
internacional e rodovias, dentre outros fatores, e aos quais ainda se somaram a
concessão de incentivos fiscais e financeiros.
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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, constituindose num grande pólo industrial nas áreas principalmente de metalmecânica 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 o setor que concentra o maior número de
ocupações.
Cabe destacar que a concentração do segmento comércio varejista em
Curitiba decorreu tanto da implantação de grandes estabelecimentos, como da
aquisição de importantes redes locais e regionais por grandes grupos nacionais
e internacionais. Disso resultou a ampliação de uma rede de fornecedores, com
extensão nos horários de atendimento, adoção de novos métodos de trabalho e
ampliação e diversificação de produtos. O impacto no mercado de trabalho foi
também significativo, visto que as lojas apresentam maior porte, ocupando
mais de 500 funcionários, número difícil de ser obtido por outras atividades
econômicas.
Acompanhando o reforço à atividade industrial, os setores de comércio e
serviços demonstraram maior incremento em toda a década. O último,
fortemente concentrado no pólo voltou-se particularmente às empresas e ao
mercado constituído pelos empreendimentos, pelo fluxo de executivos e
profissionais especializados que se intensificou e pelos novos habitantes da
cidade, que demandam serviços mais complexos e sofisticados, peculiares ao
mundo globalizado.
Curitiba passou a ter visibilidade entre as cidades que desempenham
papel relevante no cenário econômico nacional, adicionando à sua condição de
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“cidade-modelo” a de “metrópole-competitiva” (FIRKOWSKI, 2001). Atividades
desses setores também se espraiaram entre os municípios metropolitanos. São
José dos Pinhais destaca-se por apresentar-se como nova centralidade desse
espaço regional transformado.
A “desconcentração” da atividade econômica, ou “concentração dispersa
entre municípios”, alterou substancialmente o perfil da economia metropolitana,
com

transformações

sócio-espaciais

e

efeitos

ambientais

marcantes

(IPARDES, 2005) e reforçaram o aglomerado metropolitano como o espaço
econômico de maior relevância no Paraná (IPARDES, 2005)
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. (Como andam
as Metrópoles/ IPARDES, 2005)
Houve crescimento do número de empresas na Região, de 30.678 para
52.795, de forma mais acentuada nos municípios de Curitiba, São José dos
Pinhais e em Pinhais. Destaca-se que esse último foi desmembrado de
Piraquara no período analisado, o que fez com que, em parte, Piraquara
apresentasse queda no número de empresas (428 estabelecimentos).
Em 2000, predominam empresas de até 19 empregados. As empresas
com mais de 1.000 empregados situam-se, majoritariamente, em Curitiba.
No ano 2000 Curitiba tinha uma População em Idade Ativa – PIA de
1.328.398, de acordo com os dados do IPPUC e do IPARDES, o que
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correspondia a 83,69% da população total. Desse total 712.040 constituía a
População Ocupada – POC, representando 53,60% da população em idade
ativa. Quanto à População Economicamente Ativa – PEA, os dados referem-se
à zona urbana, com 828.717, sendo que a população masculina era maior que
a feminina.
QUADRO 02 – POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA) SEGUNDO ZONA E SEXO - 2000

Urbana

Rural

Masculino

Feminino

PEA total

828.717

-----

458.807

369.910

828.717

Fonte: IBGE- Censo Demográfico – Resultados da amostra.
Nota: PEA de 10 anos e mais

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% têm idade que varia de 18 a 39 anos, conforme gráfico.
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GRÁFICO 09 – 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.
Tomando como fonte de pesquisa, os dados do IPARDES constantes
nos Cadernos Municipais, em Curitiba a atividade econômica que absorveu o
maior número de pessoas ocupadas em 2000 foi o comércio, reparação de
veículos automotivos, objetos pessoais e domésticos. Também no mesmo
estudo foi constatado que o setor que gerou o maior número de empregos foi a
administração pública e o comércio varejista.
Com base nos dados desse estudo constatou-se que existe uma
defasagem de 180.011 empregos, temos 648.706 empregos, para uma
população economicamente ativa – PEA de 828.717 pessoas.
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3.2

INFRA-ESTRUTURA DE CURITIBA

3.2.1 Saneamento

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.
A

Companhia

de

Saneamento

do

Paraná

(SANEPAR)

realiza

atualmente os serviços de saneamento através do Contrato de Concessão n°
13.543, assinado em dezembro de 2001, regido pela Lei Municipal 10.192 de
28 de junho de 2001. O Objeto desse Contrato diz que o município de Curitiba
concede de forma onerosa à SANEPAR a exploração dos serviços públicos de
abastecimento de água e coleta de esgotos sanitários, compreendendo a
produção de água para abastecimento, distribuição, operação, conservação,
manutenção, assim como a coleta, remoção e tratamento de esgotos
sanitários. A vigência do contrato vai até dezembro de 2031.
As principais metas do Contrato previam 100% no nível de atendimento
com os serviços de abastecimento de água até dezembro de 2004 e 82,1% no
nível de atendimento com os serviços de coleta e tratamento de esgotos
sanitários. Estas metas, principalmente os serviços de coleta e tratamento de
esgotos sanitários, aumentam progressivamente para 90%, mantendo este
nível durante o prazo remanescente da concessão.

3.2.1.1 Abastecimento de Água

As principais barragens que armazenam água para abastecer o
município são: a do Iraí, a do Piraquara e a do Passaúna. Segundo
informações da SANEPAR, em Curitiba.
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O consumo de água por pessoa é de aproximadamente de 150 litros por
dia, sendo que 90% dos domicílios são atendidos por rede de abastecimento
de água.
O sistema de abastecimento de água Curitiba, pertence à bacia do Alto
Iguaçu e está interligado com outros seis municípios da RMC. Curitiba abriga
duas captações de água, a captação Iguaçu e a captação Iraí, e o sistema
possui três estações de Tratamento de Água (ETAs): a ETA Iguaçu; a ETA Iraí
e a ETA Passaúna.
Embora a bacia do rio Atuba faça parte da bacia do Alto Iguaçu, seu alto
grau de degradação impede de ser utilizada para captação, apresentando,
contudo grande importância no contexto da bacia, para garantir a vazão
remanescente exigida no Decreto Estadual 974 de 09/12/1991.4 Estes
mananciais têm o seu barramento em pontos mais afastados e a vazão
regularizada alcança o ponto de captação, que se situa dentro da cidade de
Curitiba, percorrendo o próprio leito do rio, sendo, portanto uma opção bastante
econômica.
Esta concepção tem ainda a vantagem de otimizar as vazões passíveis
de serem captadas, em função da utilização das bacias incrementais de forma
associada. Outro ponto de grande importância destes mananciais é o fato de
que por se localizarem na área de influência da Serra do Mar, apresentam
altíssimos

níveis

de

precipitação

pluviométrica,

caracterizando

conseqüentemente altas vazões específicas.
O sistema de distribuição do Iguaçu não é interligado com o sistema
Passaúna, portanto qualquer problema de qualidade de água, causado por um
acidente ou mesmo pela degradação paulatina, determinará a interrupção total
do abastecimento de água de cerca de 2,0 milhões de habitantes.
MAPA 12 – REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

4

ANDREOLI, C. V.; DALARMI, O.; LARA, A.I.; ANDREOLI, F.N.; Os Mananciais de
Abastecimento do Sistema Integrado da Região Metropolitana de Curitiba - RMC – 9º
SILUBESA - Simpósio Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Anais... Porto Seguro,
abr. p.196-205, 2000.
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3.2.1.2 Esgoto Sanitário

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, ou 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.
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As principais Estações de Tratamento de Esgoto - ETEs são: a do
Belém, a CIC - Xisto, a do Atuba -Sul, a do Padilhas-Sul e a de Santa Quitéria.
MAPA 13 – REDE DE COLETA DE ESGOTO

3.2.1.3 Coleta de Lixo
Em Curitiba, 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 0,3% são atendidos pelo programa “Compra do Lixo”.
O programa “Compra do Lixo” foi implantado no início de 1989, em
áreas com sérios problemas ambientais devido à falta de coleta de lixo. O
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programa “Compra de Lixo”, constitui-se numa forma alternativa de coleta
domiciliar, destinada a atender as camadas menos favorecidas da população.
A principal causa da falta de coleta de lixo é o fato das áreas não serem
urbanizadas, localizadas em encostas de morros, fundos de vale ou ocupações
irregulares com ruas muito estreitas de difícil acesso aos caminhões da coleta.
MAPA 14 – REDE DE COLETA DE LIXO EM CURITIBA

3.2.2 Equipamentos e Serviços Públicos
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3.2.2.1 Pavimentação
O Sistema Viário reflete as diretrizes do Plano Diretor de Curitiba,
direcionando o desenvolvimento da cidade por eixos e vias hierarquizadas, que
somadas ao zoneamento, possibilitam a diversidade no uso e ocupação do
solo. São também essas vias que servem ao sistema transporte coletivo, e
onde estão os acessos aos equipamentos sociais, de comércio e serviços, e as
redes de infra-estrutura urbana.
As vias do município de Curitiba têm uma hierarquia específica, definida
em legislação, e denominadas como a seguir:
-

Vias Estruturais

-

Vias Setoriais

-

Vias Coletoras 1, 2, e 3

-

Vias Prioritárias

-

Vias de pedestres

-

Vias locais

A pavimentação existente nas ruas do município foi executada em várias
épocas e em vários tipos de material conforme Tabela 05. Fazendo uma
análise dos dados apresentados verifica-se que a predominância por tipo de
material empregado e em metros foi o anti-pó, revestimento asfáltico delgado,
de elevado efeito impermeabilizante, que elimina a poeira e a lama e melhora
as condições de rolamento da via. É considerado pavimentação alternativa e
não definitiva, com baixo custo de implantação destinado a um volume de
tráfego menor. Já foram empregados aproximadamente 2.238.574m 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.
Na segunda posição temos a pavimentação em asfalto, considerada
definitiva e mais resistente, mas com custo bem mais elevado que o anti-pó.
Este tipo de pavimentação reveste as principais vias do município, a maioria

56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Habitação e Habitação de Interesse Social

das classificadas como setoriais e coletoras com tráfego intenso e
preferencialmente as que são usadas pelo transporte coletivo. Nestas vias,
destinadas ao uso residencial com maior densidade populacional, localizam-se
os grandes equipamentos urbanos.
Outro tipo de revestimento, o saibro, também chamado de revestimento
primário, muito permeável, utilizado em áreas naturais sobre solo compactado
e com poucos declives, é de baixo custo, mas de forte necessidade de recarga
de pavimentação. Outra desvantagem é a poeira nas épocas de seca, sendo
esta a maior reclamação da população. Nas ocupações irregulares o tipo de
pavimento mais usado é o saibro, em função da própria irregularidade da área
e escassez dos recursos.
Conclui-se pela análise do mapa 16 que as deficiências ainda são
muitas, principalmente nas áreas de ocupação mais antiga da cidade que
demandam a substituição dos pavimentos alternativos por definitivos. Nas
ocupações mais recentes, que incluem os loteamentos de interesse social e
áreas urbanizadas e regularizadas, para manutenção de um ambiente mais
saudável, pelo menos no que concerne as doenças das vias respiratórias,
poderá ser implantado um pavimento alternativo, que não produza poeira.

57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Habitação e Habitação de Interesse Social

TABELA 05 – MALHA VIÁRIA POR TIPO DE PAVIMENTAÇÃO NAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DE CURITIBA – OUTUBRO DE 2006

Administrações Regionais
Tipos de Pavimento
em metros

Bairro Novo
Metros (m)

Anti-Pó (TSB)
Anti-Pó em
Ocupação Irregular
Asfalto
Asfalto - Concreto

%

Boqueirão
Metros (m)

Boa Vista
%

Metros (m)

Cajuru
%

Metros (m)

Cic
%

Matriz

Metros (m)

%

Metros (m)

Pinheirinho
%

Metros (m)

%

Portão
Metros (m)

Santa Felicidade
%

Metros (m)

%

162.936,72 49,99 341.151,00 75,63 439.197,69 63,15 298.697,80 57,06 207.173,90 45,48 84.580,37 16,10 222.866,23 54,66 274.917,80 53,56 342.847,23 61,36

Total
Metros (m)

%

2.374.367,74

53,28

0,15

22.593,54

0,51

32.236,32 9,89 88.611,62 19,64 186.481,71 26,81 146.852,22 28,05 134.916,67 29,62 410.183,06 78,09 64.084,58 15,72 212.589,31 41,42 147.870,38 26,47

1.423.825,87

31,95

92,36 0,03

0,00 0,00

580,47 0,08

9.019,61 1,72

3.688,36 0,81

0,00 0,00

434,21 0,11

7.959,70 1,55

818,83

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

269,62 0,05

0,00 0,00

368,83 0,07

0,00

0,00

638,45

0,01

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

386,79 0,07

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

386,79

0,01

Blocos de Concreto

0,00 0,00

3.601,70 0,80

243,46 0,04

358,90 0,07

0,00 0,00

1.667,37 0,32

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

5.871,43

0,13

Calçadão

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.350,86 0,64

0,00 0,00

60,55 0,01

0,00

0,00

3.411,41

0,08

2.244,99 0,69

444,62 0,10

0,00 0,00

1.001,03 0,19

0,00 0,00

0,00 0,00

543,19 0,13

1.553,51 0,30

0,00

0,00

5.787,34

0,13

0,00 0,00

0,00 0,00

2.249,70 0,32

1.929,34 0,37

134,50 0,03 24.911,00 4,74

0,00 0,00

1.991,62 0,39

791,75

0,14

32.007,91

0,72

303,22 0,06 108.409,77 26,59 11.118,66 2,17 63.150,78 11,30

507.433,67

11,39

80.181,73

1,80

Asfalto em
Ocupação Irregular

Concreto Rolado
Paralelepípedo
Saibro

125.396,91 38,48 17.020,40 3,77 59.464,48 8,55 26.347,22 5,03 96.222,23 21,12

Saibro em
Ocupação Irregular
Total
%

3.007,96 0,92
325.914,26

275,39 0,06

7.281,04 1,05 38.853,73 7,42 13.389,56 2,94

0,00 0,00 11.387,50 2,79

2.745,42 0,53

3.241,14

0,58

100 451.104,73 100 695.498,55 100 523.446,63 100 455.525,22 100 525.265,50 100 407.725,47 100 513.305,40 100 558.720,11 100

7,31

10,12

15,61

11,75

10,22

Fonte: PMC/SGM, IPPUC/Geoprocessamento
Elaboração: IPPUC / Banco de dados
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MAPA 15 – PAVIMENTAÇÃO EM CURITIBA 2006
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3.2.2.2 Transporte
No Plano Diretor de Curitiba, Lei 11.266/2004, na definição dos objetivos
gerais da política de desenvolvimento urbano, para o pleno desenvolvimento das
funções sociais da Cidade e da propriedade urbana, destaca-se a universalização da
mobilidade e acessibilidade, a prioridade ao transporte coletivo público na
mobilidade urbana e a preservação e recuperação do ambiente natural e cultural.
Na política de estruturação urbana reafirma-se a diretriz do Antigo Plano
Diretor, Lei 2828/1966, de consolidação da conformação linear de crescimento e
adensamento da cidade.
O sistema de transporte coletivo de Curitiba sempre esteve em consonância
com o planejamento urbano da cidade, ele aconteceu simultaneamente e integrado
aos objetivos e diretrizes das políticas públicas. A consolidação da cidade, seu
crescimento e desenvolvimento foram promovidos pela introdução de inovações
como:
-

a estruturação por eixos de desenvolvimento, integrando uso do

solo, sistema viário e transporte coletivo, com a implantação de infraestrutura dando suporte à formatação do sistema;
-

a implantação, consolidação e ampliação para a região

metropolitana de uma rede integrada de transporte ;
-

a adoção de novas tecnologias: ônibus articulado , linhas diretas

com estação tubo (que propiciam o pagamento antecipado),
embarque e desembarque em nível, a adoção do ônibus biarticulado,
entre outros.
Suas principais características podem ser identificadas como:
-

prioridade do transporte coletivo sobre o individual;

-

corredores de transporte (canaletas, vias ou faixas exclusivas);

-

rede integrada, com integração nos terminais ou estações tubo,

com pagamento de uma única tarifa, de abrangência metropolitana;
-

tipologia do serviço prestado, por cada linha de ônibus, definido

através de cores diferenciadas dos veículos;
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-

terminais de integração fechados;

-

terminais de integração fora dos eixos estruturais ampliando a

integração.
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.
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.
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MAPA 16 – REDE INTEGRADA DE TRANSPORTES - 2003
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3.2.2.3 Equipamentos Públicos
Consideram-se equipamentos públicos aqueles equipamentos que exerçam
alguma função urbana específica de atendimento às necessidades básicas da
população. Estes equipamentos podem ser mantidos pelo setor público ou
conveniados pelo setor privado; Ex: Unidades de saúde, hospitais, creches, escolas,
museus, bibliotecas, albergues, unidades de abastecimento etc...
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.

Educação

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.
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.
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.
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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.
MAPA 17 – EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO
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Em 2006, as creches de Curitiba atendiam 20.491 crianças. 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).
MAPA 18 – CMEIs – CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CENTROS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL CONVENIADOS - 2007
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Saúde

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.
A Rede Municipal de Saúde possuía, em 2007, 119 Unidades de Saúde,
sendo 08 Centros Municipais de Urgências Médicas (com funcionamento 24 horas),
07 Unidades de Saúde Básica, 45 Unidades de Saúde Básica com Clínica
Odontológica, 08 Unidades de Saúde Especializada, 51 Unidades de Saúde com
PSF (Programa de Saúde da Família) e Clínica Odontológica.
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MAPA 19 – EQUIPAMENTOS DE SAÚDE
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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.
Na área de abastecimento e segurança alimentar vários equipamentos e
programas visam melhorar as condições nutricionais e de alimentação da população
em geral. O Armazém da Família e o Mercadão Popular proporcionam a compra de
artigos e gêneros alimentícios a preços com valor inferior aos do mercado para as
famílias cadastradas pela secretaria responsável. O Câmbio Verde e a Troca do Lixo
são programas que permutam o lixo reciclável por produtos hortifrutigranjeiros nas
áreas aonde os caminhões de lixo não conseguem adentrar por falta de sistema
viário adequado, o que geralmente acontece em áreas de ocupação irregular.
Afim de maior integração entre os produtores, o varejo e o consumidor final
são realizadas semanalmente feiras livres em diversos locais, sendo algumas delas
com denominações específicas como: do pescado, gastronômica, orgânica, de
páscoa, natalina etc...
Também o restaurante popular oferece na área central com refeições
saudáveis de baixo custo e ao preço de R$ 1,00. Mais dois estão em projeto na
região sul da cidade.
O município ainda conta, entre outros, com programas de educação
alimentar, com cursos, palestras e programas de incentivo a implantação de
pequenas lavouras nos bairros.
São diversos os equipamentos e espaços voltados para o lazer e esporte, em
2006 foram implantados cinco programas específicos e ações voltadas ao esporte
de rendimento, esporte estudantil, esporte comunitário da população, ações voltadas
ao lazer na cidade, lazer comunitário e eventos comemorativos.
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MAPA 20 – EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO
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MAPA 21 – EQUIPAMENTOS DE AÇÃO SOCIAL
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MAPA 22 – EQUIPAMENTOS DE LAZER – BOSQUES E PARQUES
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3.3

CARACTERIZAÇÃO DOS DOMICÍLIOS

Quanto à 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%).
GRÁFICO 10 – CONDIÇÃO DE OCUPAÇÃO DOS DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES EM
CURITIBA – 2000

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

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.
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. Com relação aos apartamentos, estes situam-se principalmente no
Centro, Água Verde, Centro Cívico, Alto da Gloria, Batel, Bigorrilho e Juvevê com
incidência entre 95 à 80 %.
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Considerando a RMC como um todo, a verticalização está concentrada em
Curitiba, com 97,1% dos apartamentos existentes.
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.
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FIGURA 01 – VISÃO GERAL DE CURITIBA
GRÁFICO 12 – DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES POR SITUAÇÃO DE OCUPAÇÃO CURITIBA 2000

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

A maior parte dos domicílios existentes em Curitiba estão ocupados, 87.2%.
Quanto ao número de domicílios vagos em Curitiba, estes totalizam 10,4 %. Este
percentual é ligeiramente inferior do que o constatado para as capitais: Belo
Horizonte – 13,2%, São Paulo – 13,1% e Porto Alegre 11,0%
74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Habitação e Habitação de Interesse Social

3.4

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

3.4.1 Ocupações Irregulares
O Gráfico a seguir descreve o surgimento de novas ocupações irregulares no
município desde a década de 60 até o último levantamento efetuado em 2005 pelo
IPPUC em conjunto com a COHAB-CURITIBA.
GRÁFICO 10 – NOVAS OCUPAÇÕES IRREGULARES POR DECADA (EM Nº DE ÁREAS)
160
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Esses assentamentos formam em Curitiba um cinturão periférico, a margem
da produção formal, resultado da ausência de políticas nacionais de habitação e de
tempo necessário para o município se reorganizar e retomar medidas alternativas
para a produção habitacional.
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MAPA 23 – MAPA DA EVOLUÇÃO DAS OCUPAÇÕES IRREGULARES

Em 2000, o número de domicílios5 em ocupações irregulares6 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. O município tem optado pela urbanização das
ocupações e pela implantação de equipamentos sociais nas suas proximidades, em
face de escassez de recursos e de áreas, de forma a propiciar a integração de seus

5

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.
6
A expressão ocupações irregulares utilizada no município de Curitiba corresponde a nomenclatura
Aglomerados Subnormais utilizado pelo IBGE nas tabelas e textos deste volume.
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usuários com a vizinhança e a cidade formal, sendo que nos casos de famílias em
situação de risco a solução é o reassentamento.
GRAFICO 11 – EVOLUÇÃO DO NUMERO DE ÁREAS EM OCUPAÇÕES IRREGULARES EM CURITIBA - 1971
-2005

TABELA 06 – ÁREAS E DOMICÍLIOS EM OCUPAÇÕES IRREGULARES EM CURITIBA – 1971 A 2005

ANOS
Abs.

Áreas
Taxa de Crescimento (1)

Abs.

Domicílios
Taxa de Crescimento (1)

21
35
43
46
52
62
66
115
162
209
209
236
244
242
301
341

18,56
5,28
6,98
4,17
19,23
6,45
74,24
18,69
13,58
0,00
6,26
1,68
-0,41
5,61
3,17

2.213
4.083
5.068
6.067
7.716
8.299
11.388
12.675
18.442
22.068
24.570
44.713
50.663
52.042
57.333
62.267

22,65
5,55
19,71
8,34
7,56
37,22
11,30
20,62
9,39
11,34
34,90
6,45
1,35
2,45
2,09

1971
1974
1978
1979
1982
1983
1984
1985
1987
1989
1990
1992
1994
1996
2000
2005

FONTE: IPPUC/Banco de Dados, COHAB-CURITIBA
ELABORAÇÃO: IPPUC/Banco de Dados
NOTA: (1) Taxa Média Geométrica de Incremento Anual, representa a evolução anula no período.

Segundo o Censo Demográfico o município de Curitiba ganhou nos últimos 10
anos, 9.320 domicílios em aglomerados subnormais, distribuídos em 40 dos 75
bairros da cidade.
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Em 1991, Curitiba tinha mais de 8% dos domicílios particulares permanentes
em áreas de aglomerados subnormais correspondendo a 28.239 unidades. Em
2000, esse mesmo percentual cai discretamente para 7,97% enquanto o número de
domicílios sobe para 37.559 unidades.
A taxa de crescimento dos domicílios em aglomerados subnormais no período
1991 - 2000, foi de 3,22% a.a., bastante próxima da taxa de crescimento anual dos
domicílios particulares permanentes, de 3,34%.
MAPA 24 – BAIRROS COM DOMICÍLIOS EM ÁREAS DE AGLOMERADO
SUBNORMAL
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27

75

14
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29
44

13

54

34

33

61

53

52

49
63

2000

51
50

62

23

36

20

22

38

21

37
56

57

66
75

64

65

74

Percentual
72
73

71

70

Não possui
Menos de 10,00
10,00 a 19,99
20,00 a 29,99
30,00 a 49,99
50,00 e mais

Fonte: IBGE - Contagem da População - 1996 e Censo 2000
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração - Indicadores de Sustentabilidade – 2000

Se no Censo de 1991, 60 bairros apresentavam aglomerados subnormais, o
Censo de 2000 mostra-nos que destes, em 23 o problema deixou de existir. Em 7
houve queda no número de domicílios, em aglomerados subnormais, sendo a maior
delas no bairro Pinheirinho, e em 30 bairros houve aumento no número de
domicílios, sendo o maior deles no bairro Cajuru.
Apesar da redução no número de bairros com domicílios em aglomerados
subnormais, observa-se no período 1991–2000 aumento no número de domicílios
em aglomerados subnormais notadamente nos bairros geograficamente mais
periféricos.
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TABELA 06 – SITUAÇÃO DOS DOMICÍLIOS EM AGLOMERADOS SUBNORMAIS, SEGUNDO OS BAIRROS DE CURITIBA – 2000

79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Habitação e Habitação de Interesse Social
T A B E L A 2 1 -S IT U A Ç Ã O D O S D O M IC ÍL IO S E M A G L O M E R A D O S S U B N O R M A IS , S E G U N D O O S B A IR R O S D E C U R IT IB A - 2 0 0 0
D o m ic ílio s P a rtic u la re s P e rm a n e n te s
E m a g lo m e ra d o s
E m a g lo m e ra d o s
D o m ic ílio s e m
F a ix a
E m A g lo m e ra d o s
N
B a irro s
T o ta l
s u b n o rm a is c o m R e d e
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6 7 S ã o M ig u e l
1 .2 4 7
991
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857
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0
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0
0
14 Ahú
3 .6 0 8
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
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1 .7 8 0
0
0
0
0
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2 .9 4 8
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
1 C e n tro
1 4 .5 7 6
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
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0
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Dois bairros – Santo Inácio e Caximba - que não possuíam domicílios em
aglomerados subnormais em 1991, passaram juntos a ter 241 unidades, segundo o
Censo de 2000 (mais que a soma dos 22 bairros que deixaram de ter aglomerados
subnormais). Ainda é importante observar que em termos de infra estrutura básica
(água e esgoto) as carências não são tão expressivas, conforme demonstra a
Tabela 06.
Para a caracterização das ocupações irregulares utilizou-se os dados dos
levantamentos efetuados em Curitiba, que apesar de seguirem as definições básicas
de aglomerados subnormais preconizadas pelo IBGE 7, consideraram a ocupação de
terrenos de propriedade alheia sem impor limites ao número de unidades existentes.
Esta opção metodológica permite uma visão mais detalhada do tema, antecipando a
obrigatoriedade que hoje é determinada pelo Estatuto da Cidade, de políticas de
regularização fundiária e urbanização voltadas a combater a exclusão territorial e
social.
O IPPUC desde a década de 70 considera como ocupações irregulares os
assentamentos urbanos existentes em áreas de propriedades de terceiros sejam
elas públicas ou privadas.
Esses assentamentos urbanos ou ocupações irregulares são classificados
em:


Assentamentos espontâneos – aqueles promovidos pela

população, com ou sem liderança comunitária ou política, em terreno
alheio.


Loteamentos clandestinos – aqueles promovidos pelos

legítimos proprietários das áreas ou seus representantes, sem a
observação de parâmetros urbanísticos e procedimentos legais
estabelecidos pela legislação federal e municipal, e com a
comercialização de lotes.
A seguir são apresentados os dados referentes às ocupações irregulares
relativos ao Censo demográfico do IBGE e os levantamentos efetuados pelo IPPUC.

7

Conjunto constituído por no mínimo 51 unidades habitacionais (barracas, casas, ...) ocupada ou
tendo ocupada, até período recente, terrenos de propriedade alheia (pública ou privada), dispostos
em geral de forma desordenada e densa, e carentes em sua maioria de serviços públicos essenciais.
É a ocupação desordenada e que quando de sua implantação não houvesse posse de terra ou título
de propriedade.
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QUADRO 03 – EVOLUÇÃO DAS OCUPAÇÕES IRREGULARES EM CURITIBA: COMPARATIVO DOS DADOS
DO IBGE E DO MUNICÍPIO DE CURITIBA NOS ANOS DE 1991 A 2000
ANO

IBGE

Município de Curitiba

Domicílios

Habitantes

Domicílios

Habitantes

1991/1992

28.239

112.956

44.713

178.852

1996

32.689

131.354

52.042

208.168

2000

37.752

145.242

57.333

229.332

Fonte: IPPUC/Banco de Dados - Elaboração: COHAB-CURITIBA
IBGE – Censo demográfico 1991 e 2000 e contagem da população 1996
Nota: Índice de quatro pessoas por domicílios conforme dado fornecido pelo IBGE.

Comparando os dados do IBGE e do IPPUC nos últimos anos, tem-se que em
2000 os dados do IBGE corresponderam a 66% do total de ocupações irregulares
levantados pelo IPPUC.
No último levantamento efetuado no município de Curitiba em 2005, através
de um trabalho entre o IPPUC e a COHAB-CURITIBA foram identificadas 341 áreas,
65 denominadas como novas, das quais 20 classificadas como assentamentos
espontâneos e 45 como loteamentos clandestinos.
O aumento do número de áreas em relação ao levantamento anterior (2000),
com maior incidência nos loteamentos clandestinos que passaram de 39 para 83,
deve-se a metodologia aplicada8 no levantamento das áreas, identificando inclusive
aquelas existentes com ocupação anterior a 2000, não detectadas no último
levantamento.
QUADRO 04 – OCUPAÇÕES IRREGULARES POR CATEGORIA NO MUNICÍPIO DE CURITIBA - 2000 e 2005
2000

CATEGORIA

2005

ÁREAS

UNIDADES

ÁREAS

UNIDADES

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 Setor de Pesquisa / Banco de Dados / Geoprocessamento, COHAB-CURITIBA

8

Ocupações Irregulares no município de Curitiba. IPPUC-COHAB-CT, 2005.
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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).
QUADRO 05 – OCUPAÇÕES IRREGULARES E ASSENTAMENTOS PROLOCAR POR ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL - DEMOGRAFIA
A.R

Nº de
Assentamentos

Área (m²)

Nº Estimado de
Domicílios
(2005)

Nº Estimado de
Habitantes
(2005)

Densidade
Média (hab./ha)

Bairro Novo

31

1.428.847

6.918

26.634

186

Boa Vista

90

1.256.554

5.572

21.452

171

Boqueirão

37

564.740

3.189

12.278

217

Cajuru

48

3.304.539

15.768

60.707

184

CIC

60

2.445.705

14.026

54.000

221

Matriz

4

68.943

225

866

126

Pinheirinho

43

1.393.675

6.126

23.585

169

Portão

32

1.054.501

6.890

26.527

252

Santa Felicidade

52

817.980

3.887

14.965

183

Total

397

12.335.484

62.601

214.014

195

Fonte: IPPUC, COHAB-2006

Quanto ao número total de ocupações (397), é a Regional Boa Vista que
apresenta o maior número (90), no entanto em relação ao número de domicílios, é a
Regional Cajuru que apresenta o maior número com 15.768 domicílios.
Conforme os dados levantados, as ocupações irregulares ocupam 2,8% da
área total do município e concentram em torno de 15% da população.
QUADRO 06 – OCUPAÇÕES IRREGULARES E ASSENTAMENTOS PROLOCAR POR ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL LOCALIZAÇÃO EM APP, APA E SITUAÇÃO DE RISCO
A.R

Nº de
Assent
amento
s

Atingidos por
APP

Abrangidos
por APA

Nº

%

Nº

%

Ferrovia

%

Alta
Tensão

%

Sujeito à
Inundação

%

Situação de Risco

Bairro Novo

31

17

55%

1

3%

4

13%

5

16%

9

29%

Boa Vista

90

63

70%

0

0%

0

0%

9

10%

23

26%

Boqueirão

37

21

57%

1

3%

2

5%

2

5%

23

62%

Cajuru

48

25

52%

12

25%

2

4%

9

19%

32

67%

CIC

60

35

58%

4

7%

0

0%

10

17%

18

30%

Matriz

4

3

75%

0

0%

0

0%

1

25%

1

25%

Pinheirinho

43

27

63%

2

5%

3

7%

9

21%

12

28%

Portão

32

22

69%

0

0%

0

0%

5

16%

18

56%

Santa Felicidade

52

38

73%

22

42%

0

0%

7

13%

15

29%

397

251

63%

42

11%

11

3%

57

14%

151

38%

TOTAL

Fonte: IPPUC, COHAB-2006

83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Habitação e Habitação de Interesse Social

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.
QUADRO 07 – OCUPAÇÃO IRREGULAR E ASSENTAMENTOS PROLOCAR POR ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL E NUMERO DE DOMICÍLIOS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
A.R

Nº de
Assentamentos

Atingidos por APP

Nº Estimado de
Domicílios (2005)

Nº de Domicílios em
APP (30 e 50m)

Nº
Bairro Novo

31

17

6.918

953

Boa Vista

90

63

5.572

1.901

Boqueirão

37

21

3.189

1.246

Cajuru

48

25

15.768

2.155

CIC

60

35

14.026

2.403

Matriz

4

3

225

75

Pinheirinho

43

27

6.126

1.328

Portão

32

22

6.890

1.706

Santa Felicidade

52

38

3.887

1.369

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.
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QUADRO 08 – OCUPAÇÃO IRREGULAR E ASSENTAMENTOS PROLOCAR POR ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SITUAÇÃO DA OCUPAÇÃO E CONDIÇÕES DE
URBANIZAÇÃO
Situação
A.R

Nº de
Assen Em regula
tamen
rização
to

Condições de Urbanização

Em regula
rização

Não
Regula
rizada

Não
Regula
rizada

Urba
nizada

Urba
nizada

Parcial
mente
Urbani
zada

Parcial
mente
Urbani
zada

Sem
Urbaniza
ção

Sem
Urbaniza
ção

Sem
Dados

Sem
Dados

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Bairro Novo

31

6

19%

25

81%

14

45%

2

6%

4

13%

11

35%

Boa Vista

90

11

12%

79

88%

27

30%

6

7%

15

17%

42

47%

Boqueirão

37

11

30%

26

70%

21

57%

2

5%

9

24%

5

14%

Cajuru

48

16

33%

32

67%

30

63%

6

13%

6

13%

6

13%

CIC

60

33

55%

27

45%

37

62%

6

10%

5

8%

12

20%

Matriz

4

1

25%

3

75%

0

0%

0

0%

1

25%

3

75%

Pinheirinho

43

16

37%

27

63%

19

44%

6

14%

9

21%

9

21%

Portão

32

15

47%

17

53%

21

66%

8

25%

2

6%

1

3%

Santa
Felicidade

52

12

23%

40

77%

23

44%

2

4%

11

21%

16

31%

Total

397

121

30%

276

70%

192

48%

38

10%

62

16%

105

26%

Fonte: IPPUC, COHAB-CURITIBA
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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.
MAPA 25 – OCUPAÇÕES IRREGULARES E ASSENTAMENTOS PROLOCAR
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3.4.1.1 Caracterização socioeconômica das Ocupações Irregulares
A caracterização socioeconômica das famílias residentes ou reassentadas
das 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 nas
comunidades.
Este sistema foi criado no final do ano de 2004, com a finalidade de manter
um banco de dados atualizado das ocupações irregulares, este sistema auxilia no
registro e acompanhamento das famílias, gerando relatórios, gráficos, e exportando
informações que subsidiam a elaboração de projetos de intervenção física e social
da COHAB-CURITIBA.
Este banco de dados comporta 84 áreas que já foram cadastradas e
implantadas no sistema, num total de 12.617 domicílios já mapeados e cadastrados.
Aplicou-se na maioria das áreas o formulário padrão do Departamento de Ação
Social COHAB-CURITIBA e nas mais recentes áreas de intervenção está-se
utilizando o CADU – Cadastramento Único para Programas Sociais - instrumento do
Governo Federal, gerenciado pela Fundação de Ação Social 9.

3.4.1.1.1 Faixa Etária
TABELA 07 – FAIXA ETÁRIA E SEXO
Faixa etária
Masculino
0 até 5 anos
2871
6 até 11 anos
3805
12 até 15 anos
2092
16 até 17 anos
950
18 até 30 anos
4947
31 até 40 anos
3500
41 até 50 anos
2209
51 até 54 anos
750
55 até 59 anos
611
60 até 64 anos
427
65 anos ou mais
687
TOTAL
22849

%
12,6
16,7
9,2
4,2
21,7
15,3
9,7
3,3
2,7
1,9
3,0
100

Feminino
2673
3533
2059
888
5128
3449
2549
824
710
478
835
23126

%
11,6
15,3
8,9
3,8
22,2
14,9
11,0
3,6
3,1
2,1
3,6
100

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

9

Dados das 84 áreas cadastradas no sistema Regula, extraídos em 5 de março de 2008.
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5544
7338
4151
1838
10075
6949
4758
1574
1321
905
1522
45975

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Habitação e Habitação de Interesse Social

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 ativa10, que
dependendo da condição socioeconômica demandam ações que oportunizem
escolarização e capacitação para a conquista de emprego e melhor remuneração.
Para esta população jovem, “(...) a fase compreendida entre 16 e 24 anos é
das mais relevantes, uma vez que é nela que tendem a ocorrer a conclusão da
formação escolar e o ingresso na vida profissional. Assim, os sucessos escolares e
ocupacionais nessa faixa etária têm importância destacada e se refletem e/ou
determinam o restante da vida do trabalhador.”11
No entanto, para os jovens oriundos de famílias de baixa renda, mesmo
quando conseguem uma ocupação, verifica-se que esta apresenta características
diferenciadas, emprego menos regular e mais precarizado com salários também
mais baixos. Isso porque, mesmo quando consegue alcançar níveis de escolaridade,
este jovem não dispõe de informação, cultura e qualificação profissional como os
jovens de famílias que apresentam um maior poder aquisitivo capaz de fornecer para
seus filhos qualidades e atributos adequados à exigência do mercado de trabalho.
Há um significativo número de crianças/adolescentes, que corresponde a
39,6% do total da população cadastrada. Trata-se de um segmento populacional,
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

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.
11

DIEESE. A ocupação dos jovens nos mercados de trabalho metropolitanos. Revista Estudos e
pesquisas. Ano III, nº24. Setembro, 2006.
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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.
Vale ressaltar que no Brasil verifica-se um aumento considerável da
longevidade nas últimas décadas, o que traz à tona a necessidade, tanto do poder
público quanto da sociedade civil, de reconstruir formas de valorização do papel da
pessoa idosa na família e na comunidade.
Em muitos casos, a dependência física e financeira torna o idoso um peso
para a família, portanto vulnerabiliza as relações neste contexto. Em contrapartida,
há casos em que a pessoa idosa assume um papel de contribuição no orçamento ou
na dinâmica doméstica, o que lhe garante o lugar na família.
O Estatuto do Idoso propõe medidas que permitem a valorização e autonomia
do idoso enquanto membro da sociedade, e a política desenvolvida pelo poder
público, em todas as instâncias, devem prover à pessoa idosa as condições
favoráveis para que seja capaz de exercer plenamente seus direitos como qualquer
cidadão.
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.12

3.4.1.1.2 Escolaridade da Comunidade
TABELA 08 - ESCOLARIDADE - POPULAÇÃO INSERIDA NO SISTEMA EDUCACIONAL
Escolaridade

Quantidade

%

Não informado

289

3,1

Analfabeto

1082

11,5

Até 4ª série incompleta do ensino fundamental

3244

34,6

Com 4ª série completa do ensino fundamental

240

2,6

De 5ª a 8ª série incompleta do ensino fundamental

2905

31,0

Ensino fundamental completo

83

0,9

Ensino médio completo

254

2,7

12

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

1143

12,2

Ensino superior completo

13

0,1

Ensino superior incompleto

107

1,1

Especialização

9

0,1

Doutorado

1

0,0

9370

100

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

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. 13
TABELA 09 - 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

13

*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)
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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 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.
Esta população, com características de baixa formação escolar e oriunda de
famílias de menor renda, compõe a população de trabalhadores excedentes, com
um perfil que apresenta grande limitação para superar as condições precárias de
inserção no mercado de trabalho.

3.4.1.1.3 Renda
TABELA 10 - RENDA FAMILIAR
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%.
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Vale ressaltar que as mudanças em relação ao valor real do salário
mínimo sofrem alteração a cada ano. No entanto, os cadastros encontrados no
sistema não são atualizados anualmente, representando um diferencial nos
percentuais verificados acima, principalmente na faixa informada até 1 s.m., tendo
em vista que a família informou no cadastro o valor em Real do salário, o que não
corresponde ao salário mínimo hoje. Por exemplo, uma família que em 2004
apresentava renda no valor de R$ 300,00 e estava incluída na faixa de 1 a 2 salários
mínimos, devido ao valor da época ser de R$ 260,00, hoje com este mesmo valor,
não atualizado, a família passa a compor a faixa de renda até 1 s.m.
Contudo, a tabela apresenta a condição econômica da família na ocasião
do cadastramento/atendimento que reflete diretamente na sua capacidade de
agregar bens e serviços, bem como de suprir as necessidades básicas do dia-a dia.
Essa condição certamente se mantém para boa parte das famílias que por vários
aspectos relacionados à escolarização e inserção socioeconômica apresentam
poucas chances de mudanças na realidade em que vivem.

3.4.1.1.4. Situação de emprego da população cadastrada maior de 18 anos
TABELA 11 - SITUAÇÃO DE EMPREGO (MAIORES DE 18 ANOS)
Situação de Emprego

Titular

%

Cônjuge

%

Total da
Comunidade

%

70

0,6

40

0,5

168

0,6

Aposentado/Pensionista

1164

9,3

363

4,7

1796

6,6

Assalariado com carteira de trabalho

2864

22,8

2409

31,4

6827

25,2

Assalariado sem carteira de trabalho

757

6,0

488

6,4

1737

6,4

Autônomo com previdência social

168

1,3

152

2,0

380

1,4

Autônomo sem previdência social

2838

22,6

1917

25,0

5699

21,0

Empregador

73

0,6

39

0,5

128

0,5

Empregador rural

0

0,0

0

0,0

4

0,0

Não trabalha

4084

32,5

1990

25,9

9108

33,6

Outra

539

4,3

279

3,6

1254

4,6

0,0

0

0,0

3

0,0

100

7677

100

27104

100

Não informado

Trabalhador rural

1
14

TOTAL
12558
Fonte: COHAB-CURITIBA. Março/2008.
Elaboração: COHAB-CURITIBA

14

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.
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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” 15, 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.
A pesquisa demonstra que o grupo de empregos formais vai representar
somente 33,2% do universo analisado, numa proporção de que, para cada 10,
apenas 3 trabalhadores encontram-se inseridos no trabalho formal.

3.4.1.1.4 Portadores de Deficiências

TABELA 12 - 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

15

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.
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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.
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.

3.4.1.1.5 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.

3.4.1.1.6 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
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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
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de identidade cultural e de referências da população recém chegada a um
espaço urbano em processo acelerado de ocupação e mudanças.

No levantamento feito pelo IPPUC, utilizando-se do cruzamento das
informações das ocupações irregulares e assentamentos PROLOCAR, em relação a
situação de risco, onde foram mapeadas as áreas sujeitas a inundação, faixas de
domínio de ferrovias e linhas de alta tensão, constata-se que 38% do total de
ocupações irregulares e assentamentos PROLOCAR, estão parcial ou totalmente
em áreas sujeitas a inundação, 14% em locais com existência de linhas de alta
tensão, e 2% nas faixas de domínio de ferrovias.
Cabe ressaltar que as informações disponíveis referentes às áreas sujeitas à
inundação são da década de 80, e não foram atualizadas após as obras de
minimização de enchentes realizadas pela Prefeitura Municipal de Curitiba. Para
situar as ocupações irregulares e os assentamentos PROLOCAR corretamente em
relação às áreas sujeitas a inundação, se faz necessária a elaboração do Plano
Diretor de Drenagem Municipal.
As informações sobre as áreas de risco deverão compor as condições de
priorização de intervenções nas áreas de ocupação irregular e assentamentos
PROLOCAR, e na elaboração dos projetos específicos para cada área deverão ser
objeto de levantamento “in loco”, no qual poderá ser identificado com precisão o
número de domicílios em situação de risco.

3.4.2 Caracterização dos inscritos no cadastro da COHAB-CURITIBA
Desde a década de 90, com a descentralização nas esferas de governo, o
papel dos municípios vem se tornando cada vez maior no que se refere,
principalmente a execução de políticas públicas.
“(...) no que diz respeito ao papel dos diferentes níveis de governo (...). À
união caberia definir a macro-política e arcar com a parte substancial dos
financiamentos; aos Estados federados, realizar atividades reguladoras dentro de
seus respectivos territórios, suplementar uma parte dos recursos, desenvolver os
programas tradicionais e eventualmente – quando por fragilidade de setores
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organizados da sociedade ou do poder municipal – implementar diretamente alguns
projetos para os setores de baixa renda. Aos governos locais sempre foi destinada
uma grande responsabilidade pela implementação da política „na ponta da língua‟:
seja oferecendo serviços, liberando terrenos e/ou participando de obras de infraestrutura, como contrapartida de recursos repassados de outros níveis de governo,
seja se responsabilizando diretamente pela execução das obras, seja, ainda,
acompanhando ou orientando os setores organizados da sociedade (cooperativas,
grupos de mutirão etc) envolvidos com os diferentes projetos.”16

No caso da política de habitação, soma-se a esta conjuntura a necessidade
da reforma do Sistema Financeiro de Habitação, que até então se condicionava
apenas aos formatos da política de âmbito federal. Os municípios passam a ter
maior

autonomia

no

sentido

de

focar os empreendimentos habitacionais

considerando a realidade sócio-cultural de seu espaço territorial.
Em que pese a autonomia política, as dificuldades de organização desses
espaços esbarram nas condições limitadas do poder público local em responder às
demandas da população, tendo em vista a falta de orçamento, de investimentos para
gerar arrecadação, de postos de trabalho e a conseqüente dependência das outras
esferas de governo.
Este contexto é mais visível em pequenos municípios, pelo fato de não
conseguirem reunir elementos estruturais que possibilitem o desenvolvimento
econômico, levando à evasão de contingentes populacionais que buscam trabalho e
serviços públicos nas grandes cidades.
Constituem-se, neste movimento migratório, massas de trabalhadores que,
sem a qualificação necessária para o ingresso no mercado de trabalho industrial e
de serviços das cidades, vêem-se vulnerabilizados socioeconomicamente, excluídos
e sem alternativas de sobrevivência e ascensão das condições socioeconômicas.
O êxodo rural e a expansão urbana, a precarização do trabalho e o
desemprego, a exclusão social e a violência, o ordenamento espacial e a
degradação do meio ambiente estão sem dúvida entre os principais problemas
originais da questão urbana.

16

Azevedo, Sérgio de. Estratégias de gestão. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de
Habitação, setembro/2003.
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“A crise urbana conhecida por experiência própria pelos habitantes das
grandes cidades provém da crescente incapacidade da organização social
capitalista para assegurar a produção, distribuição e gestão dos meios de consumo
coletivo necessários à vida cotidiana, da moradia às escolas, passando pelos
transportes, saúde, áreas verdes, etc”17.
“A partir da década de 70, quando se registram taxas recordes de
crescimento, Curitiba liderou o ranking do crescimento demográfico entre as
principais capitais brasileiras. Esse notável surto de crescimento, em taxas médias
em torno de 3% ao ano, proporcionou o extravasamento da ocupação para além da
capital, ou seja, para toda a Região Metropolitana (RMC).” 18
Nesse sentido se explica desde então, a grande procura por programas de
habitação popular.
Um desses programas, 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.

17

CASTELLS. Cidade, Democracia e Socialismo. 1980.
SCHMIDT, Elisa Maria. Regularização fundiária: um processo de inclusão social? Curitiba: Torre de
Papel, 2003.
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Segundo dados obtidos em abril de 2007 constam do cadastro para aquisição
de imóveis habitacionais em Curitiba 57.754 inscrições, na RMC e Paranaguá 9.188,
totalizando 66.942 inscrições.
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.
QUADRO 09 – INSCRITOS NA COHAB-CURITIBA POR TEMPO DE INSCRIÇÃO
TEMPO DE INSCRIÇÃO (ANO)

LOCAL DE
RESIDENCIA

TITULAR
ES

Ate 1

1a2

2a3

3a4

4a5

5a6

6a7

7a8

8a9

9 a 10

Acima de
10

CURITIBA

57.754

25.548

17.181

3.418

1.824

1.450

1.471

1.047

900

866

1.035

3.014

RMC E
PARANAGUÁ

9.188

4.622

2.310

516

373

327

280

147

98

95

106

314

TOTAL

66.942

30.170

19.491

3.934

2.197

1.777

1.751

1.194

998

961

1.141

3.328

Fonte: COHAB-CURITIBA – Abril 2007

GRÁFICO 12 – TEMPO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DA COHAB-CURITIBA EM CURITIBA

Fonte: COHAB-CURITIBA
Elaboração: COHAB-CURITIBA – setor de projetos sociais
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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.
GRÁFICO 13 – TEMPO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DA COHAB-CURITIBA NA RMC E PARANAGUÁ

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

É importante considerar que, um critério de exclusão dos inscritos é a não
renovação anual da inscrição, que implicará na redução gradativa de percentuais de
pretendentes em relação ao tempo de espera, ou seja, existe um número maior de
pessoas que realizam a primeira inscrição do que pessoas que renovam as
inscrições no decorrer dos anos.
Conforme dados levantados em abril de 2007 verifica-se que 86,3% residem
em Curitiba e 13,7% são moradores da Região Metropolitana e Paranaguá.
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.
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GRAFICO 14 – PRETENDENTES EM CURITIBA POR REGIONAL

Regional Santa
Felicidade
Regional Portão
6%
12%

Regional Bairro
Novo
15%
Regional Boa Vista
9%

Regional
Pinheirinho
11%

Regional Matriz
6%
Regional CIC
14%

Regional Cajuru
10%

Regional
Boqueirão
17%

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. “(..) A mancha urbana da capital vai avançando gradativamente
em direção aos seus municípios vizinhos, num processo gradativo de conurbação,
que expulsa a população mais pobre para esses municípios. Entre os municípios da
RMC onde esse processo é visível, encontra-se Colombo.”19
Um dado importante a ser considerado é a proximidade de empreendimentos
da COHAB-CURITIBA das divisas com o município de Colombo, o que torna visível
o trabalho desenvolvido pela Companhia, gerando expectativas de atendimento por
parte desta população. Já em Pinhais, a Companhia possui empreendimentos no
próprio município, o que justifica, em parte, a procura20.
Os municípios de Quatro Barras e Campina Grande do Sul apresentam cada
um 1% da demanda. Comparado ao crescimento da RMC, “Curitiba cresceu menos,
pois os vazios urbanos nela existentes, além de proporcionalmente menores do que

19

Idem 18.
Em Pinhais, existem o loteamento Maria Antonieta, e os convênios com a COMEC: Moradias
Bonilauri e Jardim Âncora.
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os existentes na RMC, são mais valorizados”21. Esse fato explica a procura de
famílias de classe média que optaram por terrenos maiores em regiões como Quatro
Barras, que não estão inseridos em programas de habitação popular, justificando em
parte, o baixo número de inscritos.
GRAFICO 15 – 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.

21

Idem 18.
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QUADRO 10 – LOCAL E TIPO DE RESIDENCIA ATUAL
TIPO DE RESIDENCIA ATUAL
LOCAL DE RESIDENCIA

TITULARES

CURITIBA
RMC. E PARANAGUÁ
TOTAL

ALUGADO

CEDIDO

IRREGULAR

MORA COM
A FAMILIA

57.754

29.459

23.231

929

4.135

9.188

4.344

3.947

148

749

66.942

33.803

27.178

1.077

4.844

Fonte: COHAB-CURITIBA – Abril/2007

GRAFICO 16 – DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE RESIDÊNCIA EM CURITIBA

Irregular
2%

Mora
Familiares
7%

Alugado
51%
Cedido
40%

GRAFICO 17 – DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE RESIDÊNCIA NA RMC E PARANAGUÁ

Irregular
2%

Mora
Familiares
8%
Alugado
47%

Cedido
43%

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.
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QUADRO 11 – INSCRITOS NA COHAB-CURITIBA POR RENDA
LOCAL DE
RESIDÊNCIA

TITULARES

CURITIBA

RENDA
Sem Renda

1 a 2 s.m..

2,01 a 3 s.m.

3,01 a 5 s.m.

Mais de 5 s.m.

57.754

1.556

21.461

13.678

18.235

2.824

RMC E
PARANAGUÁ

9.188

225

4.294

2.134

225

310

TOTAL

66.942

1.781

25.755

15.812

20.460

3.134

Fonte: COHAB-CURITIBA – Abril/2007

GRAFICO 18 – DISTRIBUIÇÃO POR RENDA EM CURITIBA

GRAFICO 19 – 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
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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.
Mesmo que os pretendentes apresentem renda acima de 3 s.m., devem ser
consideradas a composição familiar e a capacidade de endividamento em relação às
despesas do cotidiano familiar e o financiamento a ser assumido.
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.
QUADRO 12 – INSCRITOS NA COHAB-CURITIBA POR NÚMERO DE DEPENDENTES
LOCAL DE
RESIDENCIA

NUMERO DE DEPENDENTES

TITULA
RES
0

1

2

13.527 8.447

3

4

5

6

7

8

9

10

4.610

1.574

426

101

27

6

3

2

CURITIBA

57.754

29.031

RMC E
PARANAGUÁ

9.188

4.790

2.006

1.309

713

275

78

11

3

2

1

-

TOTAL

66.942

33.821

15.533

9.756

5.323

1.849

504

112

30

8

4

2

Fonte: COHAB-CURITIBA/ Abril – 2007

Embora esteja considerada apenas a renda do pretendente, entende-se
quanto maior o número de dependentes e menor renda, mais vulnerável se torna a
família. Tendo em vista critérios socioeconômicos, os números identificados nas
tabelas abaixo representam as famílias dos pretendentes que estariam nessa
condição de vulnerabilidade. Seriam, portanto, 10% de pretendentes da cidade de
Curitiba e 15% da RMC e Paranaguá.
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QUADRO 13 - INSCRITOS NO CADASTRO DA COHAB-CURITIBA POR NUMERO DE DEPENDENTES E
RENDA – DEMONSTRATIVO CRUZADO BASEADO NA RENDA - CURITIBA
DEMONSTR
DEMONSTRATIVO CRUZADO BASEADO NA RENDA - CURITIBA
Descrição

Sem renda

De 1,0 s.m.
até 2 s.m.

De 2,01 s.m. De 3,01 s.m.
até 3 s.m.
até 5 s.m.

Mais de 5
s.m.

Total

944

12419

7036

7666

966

29031

1

303

4376

3041

4947

860

13527

2

173

2562

2031

3144

537

8447

3

90

1360

1084

1740

336

4610

4

30

515

348

583

98

1574

5

11

166

104

126

19

426

6

3

47

24

21

6

101

7

1

11

7

6

2

27

8

3

1

2

9

1

2

Número de Dependente

Sem Dependente

10

1

6
3

1

2

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

QUADRO 14 - INSCRITOS NO CADASTRO DA COHAB-CURITIBA POR NUMERO DE DEPENDENTES E
RENDA – RMC E PARANAGUA
DEMONSTRATIVO CRUZADO BASEADO NA RENDA - REGIÃO METROPOLITANA E PARANAGUÁ

NÚMERO DE DEPENDENTE

DESCRIÇÃO

SEM
RENDA

DE 1,0 S.M. DE 2,01 S.M. DE 3,01 S.M.
ATÉ 2 S.M. ATÉ 3 S.M.
ATÉ 5 S.M.

MAIS DE 5
S.M.

TOTAL

Sem Dependente

147

2499

1084

960

100

4790

1

39

839

464

569

95

2006

2

22

540

315

371

61

1309

3

12

287

172

205

37

713

4

3

94

70

93

15

275

5

1

29

24

22

2

78

6

1

3

4

3

11

1

3

1

2

7

2

8
9

1
1

1

Fonte: COHAB-CURITIBA
Elaboração: COHAB-CURITIBA – Setor de Projetos Sociais
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Nos quadros e 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.

QUADRO 15 – INSCRITOS NA COHAB-CURITIBA POR ESTADO CIVIL
ESTADO CIVIL
LOCAL DE
RESIDENCIA

TITULA
RES

Casado Divorciado

CURITIBA

57.754

15.786

4.154

295

1.742

RMC E
PARANAGUÁ

9.188

2.807

628

39

TOTAL

66.942

18.593

4.782

334

Separado
Legalmente

Separado não
Solteiro
legalmente

União
Estável

Viúvo

Outros

33.809

479

1.317

172

289

5.027

106

250

2.031

38.836

585

1.567

Fonte: COHAB-CURITIBA – Abril/2007

GRAFICO 20 – DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO CIVIL EM CURITIBA

Fonte: COHAB-CURITIBA
Elaboração: COHAB-CURITIBA – Setor de Projetos Sociais
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GRAFICO 21 – 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.
QUADRO 16 – INSCRITOS NA COHAB-CURITIBA POR FAIXA ETÁRIA
LOCAL
TITULA
RESIDENCIA
RES

FAIXA ETARIA (ANOS)
ATÉ
19

19 a 24

25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59

ACIMA
DE 60

CURITIBA

57.754

1.272

10.993

13.659

10.126

7.491

5.550

3.552

2.352

1.315

1.444

RMC E
PARANAGUÁ

9.188

185

1.629

2.133

1.718

1.255

877

582

371

227

211

TOTAL

66.942

1.457

12.622

15.792

11.844

8.746

6.427

4.134

2.723

1.542

1.655

Fonte: COHAB-CURITIBA – ABRIL/2007
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GRAFICO 22 – FAIXA ETÁRIA DOS PRETENDENTES EM CURITIBA

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

GRAFICO 23 – 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
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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.
QUADRO 17 – INSCRITOS NA COHAB-CURITIBA POR SEXO
LOCAL DE
RESIDENCIA

TITULARES

CURITIBA

SEXO
MASCULINO

FEMININO

57.754

25.946

31.808

RMC E
PARANAGUÁ

9.188

4.011

5.177

TOTAL

66.942

29.957

36.985

Fonte: COHAB-CURITIBA – ABRIL/2007

GRAFICO 24 E 25 – 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.
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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.
QUADRO 18 – INSCRITOS NA COHAB-CURITIBA POR NIVEL DE ESCOLARIDADE
Local de
Residência

Titular
es

ESCOLARIDADE
Fund.
Comp
eto

Fund.
Incomp
leto

Medio

Médio

Comple
to

Incomp
leto

Sup.
Incompl
eto

Sup.
EspecIa Doutu
Comple lização
rado
to

Escola
Especial

Não
informa
do

Sem
Escola
ridade

CURITIBA

57.754 4165 11460 18851 12529

8405

1518

12

3

11

24

584

RMC E
PARANA

9.188

2203

1145

218

1

1

1

62

111

66.942 4768 13610 21544 14732

9550

1736

13

4

12

278

695

603

2150

2693

GUÁ
TOTAL

Fonte: COHAB-CURITIBA – Abril/2007

GRAFICO 26 – 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.
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GRAFICO 27 – 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.
Com relação às características das famílias pretendentes, para um
aprofundamento maior do perfil desta população, faltam dados não apenas dos
pretendentes, como também de sua família, referentes aos cônjuges, situação de
emprego e ocupação profissional dos membros da família, e idade dos dependentes.
Dessa forma, será possível fazer um estudo das soluções viáveis e adequadas para
cada segmento da população, que busca o atendimento por moradia, e
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principalmente atender a população com menor condição de acesso, que conta
apenas com programas governamentais de habitação popular para aquisição da
casa própria.
Entende-se que, ao buscar soluções inclusivas de atendimento para todos os
segmentos inscritos na COHAB-CURITIBA, a inscrição funcionará como porta de
entrada da política de habitação do município e dará conta de suprir também seu
déficit habitacional no que se refere à moradia popular.
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4
4.1

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.

4.1.1 Parcelamento do Solo
O parcelamento do solo urbano é um importante componente da produção
habitacional, pois dele resulta a produção de terra urbanizada.
A regulamentação do parcelamento do solo em Curitiba foi abordada não só
em lei específica, mas em outros instrumentos legais (uso e ocupação, incentivos
construtivos). Em linhas gerais, do parcelamento do solo pode resultar:
-

Lote: parcela resultante de loteamento ou desmembramento;

-

Lote

de

Interesse

Social:

parcela

resultante

de

loteamento

ou

desmembramento destinado programas habitacionais de interesse social.
Essas modalidades de produtos do parcelamento do solo atendem diferentes
demandas do mercado de habitação.
Mais recentemente, por demanda do mercado, surgiu outra característica de
fracionamento de áreas através das frações de terreno (sublotes), que são frações
ideais de solo em condomínios horizontais22. Em Curitiba, estes sublotes, sempre
estão vinculados à edificação por serem aprovados, através de alvará de
22

A legislação urbanística de Curitiba não utiliza o termo condomínios horizontais. Porém estes são
constituídos nos termos do Código Civil Brasileiro.
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construção, na forma de habitações unifamiliares em série 23, uma modalidade do
uso e ocupação do solo.
No

entanto,

constata-se

uma

necessidade

de

regulamentação

dos

condomínios horizontais desvinculados à edificação. Isso a fim de normatizar uma
situação que ocorre de fato, uma vez que, em muitos casos, os sublotes são
comercializados sem a edificação.
Os lotes, para qualquer modalidade de utilização, sob o ponto de vista da
legislação vigente, resultam de: Loteamento, Desmembramento, Regularização
Fundiária e Loteamentos de Interesse Social.
Os

processos

de

loteamento

e

desmembramento

são

regidos,

essencialmente, pela Lei Municipal 2942/66 e Lei Federal 6766/79, alterada pela Lei
Federal 9785/99.
A Lei Municipal 2942/66 em conjunto com o Plano Diretor Municipal24 datado
do mesmo ano, estabeleceram parâmetros urbanísticos, jurídicos e institucionais
para a aprovação do parcelamento do solo urbano.
Esta legislação foi um grande avanço a sua época, pois instrumentalizou o
Poder Público Municipal para o controle do crescimento urbano. 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 morosa.
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.
Além disso, a Lei Municipal 2942/66 apresenta algumas disfunções em função
da realidade atual:
-

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

23
24

Cf. Decreto Municipal nº 183/00 e Lei Municipal nº 9800/00.
Lei Municipal 2828/66.
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-

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

-

parâmetros urbanísticos desatualizados em relação à demanda existente;

-

trâmites administrativos desatualizados tecnológica e funcionalmente.

Ao longo do tempo, várias destas lacunas foram sendo preenchidas por
legislações complementares no âmbito municipal, além das contribuições trazidas
pela legislação federal de 1979. Esta atualização aconteceu, principalmente no que
se refere aos loteamentos de interesse social e regularização fundiária. Pouco se
alterou em relação aos loteamentos particulares. Desta forma, especialmente na
década de 1990, os empreendedores passaram a optar por condomínios horizontais
em detrimento dos loteamentos.
A Lei Federal 6766/79, também instituiu parâmetros técnicos e jurídicos para
a aprovação de parcelamentos do solo. Os principais requisitos urbanísticos
apresentados foram:
-

área mínima de lote igual ou maior do que 125m² e frente

mínima de 5 metros, exceto nos casos de urbanização específica ou
edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente
aprovado pelos órgãos competentes;
-

reserva obrigatória de faixa non edificandi de 15 metros de cada

lado ao longo das águas correntes, dormentes, dutos, rodovias e ferrovias;
-

doação de áreas públicas com porcentagem não inferior a 35%

do total da área da gleba loteada (sistema viário, equipamentos de uso
público, áreas verdes);
-

proibição do parcelamento em terrenos com declividade superior

a 30% e em áreas de risco, exceto se atendidas exigências específicas
das autoridades competentes.
A Lei Federal 6.766/79 foi complementada pela Lei Federal nº 9.785/99.
Dentre os principais avanços desta alteração elenca-se:
-

a inserção do conceito de parcelamentos populares destinados

às classes de menor renda;
-

a permissão de utilizar a emissão provisória de posse;

-

maior autonomia aos municípios para estabelecer os parâmetros

mínimos para aprovação de loteamentos, em especial quanto ao
dimensionamento das áreas destinadas a equipamentos de uso publico.
116

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Habitação e Habitação de Interesse Social

Antes desta alteração da Lei Federal de parcelamento do solo, Curitiba já
tinha aprovado em 1998 a Lei Municipal nº 9460/98 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, dentre os quais
destaca-se:
-

comprovação de existência do parcelamento irregular anterior a 31 de
dezembro de 1993;

-

comprovação de irreversibilidade do parcelamento implantado levando em
conta a sua situação física, social e jurídica;

-

possibilidade de utilização de parâmetros diferenciados para regularização
fundiária de áreas ocupadas por famílias de baixa renda.

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.
Os principais requisitos técnicos e urbanísticos flexibilizados pela Lei
Municipal nº 9.460/98 são:
-

dispensa de doação de áreas institucionais para parcelamentos inferiores
a 20.000m²;

-

possibilita

a

regularização

de

quaisquer

parcelamentos

do

solo,

independente das zonas de uso do solo onde se localizem;
-

permite o parcelamento de dívidas de IPTU;

-

possibilita a redução das dimensões mínimas do sistema viário e do
tamanho dos lotes estabelecidas pela Lei Municipal 2942/66;

-

dispensa das garantias (caução) para o parcelamento a critério da
Prefeitura;

-

permite a implantação da infra-estrutura mínima reduzida para a
regularização fundiária;

-

possibilita a instituição de novas indicações fiscais dos lotes e o
lançamento do IPTU após aprovado o projeto de regularização,
independente da época de sua implantação.

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

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.

Os loteamentos de interesse social realizados pelo município, nos termos da
Lei Municipal 9802/00, são aqueles realizados com intervenção da COHABCURITIBA.
Embora a legislação seja menos restritiva no caso de interesse social, ela
busca garantir as condições mínimas de saúde (saneamento), acesso à tecnologia
(energia elétrica), mobilidade e acessibilidade (pavimentação e estabilidade de lotes
e vias).
Sob o ponto de vista tipológico, o que se verifica na legislação é uma
tendência de possibilitar testadas e lotes menores em empreendimentos de
interesse social. Isto resulta em um adensamento horizontal das áreas.
Por um lado este posicionamento, de maior flexibilidade dos parâmetros,
possibilita a redução do custo da terra e o acesso à moradia digna a estratos da
população fragilizados, por outro, a menor exigência de infraestrutura a ser instalada
na aprovação do loteamento reduz o investimento público inicial na implantação
desses loteamentos, mas continua a onerar os cofres públicos uma vez que esta
população não tem capacidade de arcar com os custos de executar melhorias
progressivas no tempo.
Além destas legislações, Curitiba utiliza desde 1990, os instrumentos
urbanísticos, como solo criado e transferência de potencial construtivo, para
viabilizar áreas para fins de regularização fundiária e habitação de interesse social.

4.1.2 Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo
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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 Diretor25 por resumir em termos gerais a distribuição espacial do zoneamento
vigente26.
O Macrozoneamento prevê as seguintes áreas destinadas à habitação: áreas
com predominância residencial, eixos estruturantes, eixos de adensamento, áreas
de ocupação mista, tolerando a ocupação nas APAS por dentro dos parâmetros
estabelecidos no Zoneamento Ecológico-econômico.

25
26

Lei Municipal 11.266/2004
Lei Municipal 9.800/2000 e seus decretos complementares.
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MAPA 26 – MACROZONEAMENTO

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.
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
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viabilizaram a produção de lotes de interesse social. Recentemente foram criadas
duas zonas ZEIS, do Parolin e da Vila Formosa.

4.1.3 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. Para compensar esse limitação, a política urbana do
município prevê incentivos tributários e fiscais, flexibiliza os parâmetros construtivos
e possibilita

a transferência de potencial construtivo destes imóveis para novos

empreendimentos.
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.
O bosque27 é talvez o fator ambiental que possui o maior amparo de
incentivos fiscais e construtivos da legislação municipal. Em troca da preservação,
são previstos parâmetros especiais de ocupação 28, que podem consistir no aumento
do número de pavimentos, permissão de usos além dos estabelecidos na lei de
zoneamento e a transferência de potencial construtivo, dependendo da área do
terreno, da abrangência da cobertura do bosque, da zona em que se localiza o
imóvel e se existe previsão por parte do município, de criação Unidade de
Conservação naquele local.
As Áreas de Proteção Ambiental - APAs possuem uma regulamentação
bastante definida na legislação. O município dispõe de duas áreas de APAs: a de

27

Definido na Lei 9.806/00, que institui o Código Florestal do município
Definidos no Decreto 194/00, que estabelece as condições especiais do Setor Especial de Áreas
Verdes
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manancial do Rio Iguaçu, regulamentada por legislação municipal, e a de manancial
do Rio Passaúna, regulamentada por legislação municipal e estadual. A
necessidade de preservar, melhorar e recuperar culminou na regulamentação destas
áreas, criando-se um zoneamento próprio, de acordo com as características
ambientais e de ocupação existente e que se deseja implantar futuramente.
Atualmente as APAs 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.
Para as ocupações irregulares existentes tanto a APA do Iguaçu, quanto na
APA do Passaúna existe a possibilidade de regularização fundiária desde que,
atendidos os parâmetros que garantam a qualidade ambiental da ocupação e o não
prejuízo ao meio ambiente.

4.1.4 Regulamento de Edificações
A legislação referente à regulamentação e aprovação de edificações visa
normatizar a ocupação nos imóveis no 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.
A eficácia desta legislação, no que se refere ao uso habitacional, está em
promover a habitabilidade. São leis, decretos e normas que definem parâmetros
como a altura máxima 29, os afastamentos mínimos30 e as áreas de iluminação e
ventilação31, que buscam não só a qualidade da moradia, mas de todo o conjunto
construído da cidade. Outros parâmetros, como a permeabilidade e os mecanismos
para a contenção de cheias, também estão regulamentados32.

29

Decreto 555/88, que conceitua e localiza os pavimentos subsolo e térreo.
Decreto 198/00, que estabelce critérios para aplicação dos afastamento das divisas
31
Decreto 212/07, que aprova o Regulamento das Edificações
32
Decretos 7622/91, que dispõe sobre o recuo frontal ajardinado e 791/03, que estabelece os
critérios para os mecanismos de contenção de cheias
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Para moradias populares está prevista a simplificação na aprovação através
do Alvará Simplificado33, 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 aprovação34, mediante termo de responsabilidade assinado pelo proprietário,
autor do projeto e responsável técnico.
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.

4.1.5 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 outros35.
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 lei36 ainda isenta das
taxas do Alvará de Construção e do Certificado de Vistoria e Conclusão de Obras
(CVCO) os imóveis populares realizados pela COHAB-CURITIBA.

33

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.
35
Lei Complementar nº 44/2002, alterada pelo Decreto 1470/2006
36
Lei Complementar nº 40/2001, que dispõe sobre os tributos municipais relativos à construção civil,
valor venal de imóveis, IPTU e ITBI (Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis)
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Existem também os incentivos voltados especialmente à regularização
fundiária, que possibilitam o parcelamento de dívidas de IPTU37 ou até mesmo a
remissão ou anistia38 dos débitos tributários dos imóveis com este fim.
Já os incentivos fiscais, redução ou isenção de IPTU39, são voltados à
preservação ambiental, histórica e cultural.

4.1.6 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,
que possibilita o acréscimo de potencial construtivo e/ou de número de pavimentos
e, em edifícios habitacionais em diversas zonas residenciais.
FIGURA 02 – INCENTIVO PARA PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

37

Lei de Regularização Fundiária Municipal nº 9460/1998
Lei Municipal Complementar n. 60/2007
39
Lei 9.806/2000, que institui o Código Florestal do município; Lei Complementar nº 44/2002, já
qualificada no item 1 das notas de rodapé; e Decreto 662/2002, que dispõe sobre a redução do IPTU
para imóveis considerados como Patrimônio Histórico
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A transferência de imóveis urbanos ou o pagamento em dinheiro são
efetuados ao Fundo Municipal de Habitação (FMH) que é administrado pela COHABCURITIBA, é utilizado para a implantação de programas habitacionais de interesse
social destinados a 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.

FIGURA 03 – 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.
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O Estudo de Impacto de Vizinhança já é aplicado em Curitiba desde 1997,
mas na forma do Relatório Ambiental Prévio, e é exigido para loteamentos entre 50 e
100ha, no qual são estabelecidos parâmetros especiais mediante contrapartidas
para resolução dos impactos causados pelo empreendimento. Essas contrapartidas
são analisadas caso a caso, podendo acontecer na forma de obras de sistema
viário, habitação de interesse social, criação de parques, dentre outros.

4.2

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. A seguir observam-se as
prioridades de atendimento das legislações sociais que possuem interface com as
políticas de habitação e desenvolvimento urbano.

4.2.1 Pessoas Idosas
A Lei Federal 10.741, de 1º de outubro de 2003 que instituiu o Estatuto do
Idoso, quanto ao direito de moradia estabelece:
“Art. 37º O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou
substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou,
ainda em instituição pública ou privada”
“Art. 38º Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos
públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria,
observado o seguinte:
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I- reserva de 3% (três por cento) das unidades residenciais para
atendimento aos idosos;
II- implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao
idoso;
III- eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, para
garantia de acessibilidade do idoso;
IV- critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de
aposentadoria e pensão. “
A população cadastrada no sistema Regula (referente a áreas de ocupação
irregular levantadas pela COHAB-CURITIBA a partir de janeiro de 2005 até março
de 2008) é de 45.975 pessoas. Destas, 2.427 pessoas são idosas, mais de 60 anos,
ou seja, 5,3% da população. Está população é integralmente atendida, independente
da percentagem de cotas na legislação. Esta é uma normativa que sempre é
aplicada pela COHAB-CURITIBA nos projetos de regularização fundiária.
Além disto, para o grupo de idosos, é feita a inclusão nos benefícios sócioassistenciais, grupos de convivência, programas de saúde e lazer, padrões de
moradia adequado aos idosos, entre outros.
A atual norma do agente financiador CAIXA (Resolução 518/06,) limita a
inclusão de pessoas acima de 74 anos como beneficiários dos financiamentos de
imóveis, prejudicando o atendimento das pessoas idosas nos demais programas da
COHAB-CURITIBA.

4.2.2 Populações Indígenas
“De acordo com o artigo 231, Lei Federal 6001de 19 de dezembro de 1973”40:
“São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições e os direitos originários sobre terras que tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.

40

“(...)propósito de preservar sua cultura e integrá-los progressiva e harmoniosamente a comunhão
nacional (...) resguardados os usos, costumes e tradições indígenas”.
Lei nº 6001de 19 de dezembro de 1973. Estatuto do Índio
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O êxodo de famílias indígenas para centros urbanos vem se caracterizando
como um desafio para o Poder Local no desenvolvimento de uma política urbana de
inclusão, que assegure o etno desenvolvimento com bases na cultura, educação,
saúde, infra-estrutura, meio-ambiente e sustentabilidade econômica.
Na cidade de Curitiba, por exemplo, segundo o Instituto Indigenista e de
Estudos Sócio-Ambientais – Terra Mater, há mais de 20 anos, vem migrando e
estabelecendo residência em diferentes bairros da cidade, famílias das etnias
Kaingang, Guarani e Xeta.
Lideranças dessas etnias promoveram a ocupação da Reserva Biológica do
Cambuí, visando a defesa da identidade cultural, o restabelecimento dos vínculos de
parentesco e o fortalecimento étnico e cultural da comunidade. No entanto por se
tratar de reserva biológica, onde em virtude de legislação de proteção ambiental, a
área não pode receber ocupação com moradia, a Prefeitura de Curitiba através da
COHAB-CURITIBA, esta promovendo o reassentamento das famílias para uma nova
área com moradias apropriadas no Bairro do Tatuquara.

4.2.3 Pessoas Portadoras de Deficiência
Conforme art. 213 da Constituição Federal é dever do Estado assegurar às
pessoas portadoras de qualquer deficiência a plena inserção na vida econômica e
social e o total desenvolvimento de suas potencialidades, obedecendo aos seguintes
princípios:
III - garantir às pessoas portadoras de deficiência o direito à habitação e
reabilitação com todos os equipamentos necessários.

Conforme o Decreto Federal Nº. 914, de 6 de setembro de 1993, art. 5º, são
diretrizes da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência:
III - incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas as suas
peculiaridades, em todas as iniciativas governamentais relacionadas à educação,
saúde, trabalho, à edificação pública, seguridade social, transporte, habitação,
cultura, esporte e lazer;
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IV - viabilizar a participação das pessoas portadoras de deficiência em todas
as fases de implementação desta Política, por intermédio de suas entidades
representativas.
Em todo o Brasil, o poder público tem discutido o acesso das pessoas
portadoras de deficiência a moradia, através de projetos de leis estaduais e
municipais, que têm apontado a destinação e reserva de um percentual entre 3% a
5% de todas as novas habitações ou empreendimentos dos Programas de
Habitação para estas pessoas, tendo como referência o percentual de 3%
contemplado no Estatuto do Idoso.
No município, atualmente, a COHAB-CURITIBA quando implanta algum
Projeto Habitacional identifica pessoas portadoras de deficiências nas áreas de
intervenção, as quais são atendidas por construções diferenciadas, adaptadas às
suas necessidades especiais, atendendo as especificações sobre acessibilidade
constantes das Normas da ABNT NBR-9050, e a Lei Municipal 11.683/2006 que
“Dispõe sobre a destinação preferencial aos deficientes físicos das unidades
habitacionais localizadas em andar ou pavimento com melhores condições de
acesso desde que regularmente inscritos nos programas municipais de habitação e
dá outras providências”.

4.2.4 Mulheres
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.
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5

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 entanto, cabe lembrar que quando a COHAB foi criada, na década de 60,
o Brasil acabava de passar por uma grande transformação legislativa no que
concerne a estrutura da administração pública.
Dentre várias novidades que remontam àquele período, destacam-se as
figuras das empresas públicas e empresas de economia mista, criadas como formas
de descentralização e desconcentração da atuação do Poder Público, com vistas à
agilidade na prestação de serviços relevantes, mas não essenciais ao Estado.
Por outro lado, o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), centrado no extinto
Banco Nacional de Habitação (BNH), nascia naquela época com o intento puro de
financiamento da habitação, sem maiores complexidades.
Naquele panorama, além do financiamento direto da população através de
linhas de contrato nos bancos integrantes do sistema, pretendeu-se o financiamento
da produção de unidades habitacionais através de entes locais, que, após produzir
as unidades imobiliárias, as financiassem à população interessada como verdadeiros
agentes financeiros.
Para desempenhar tal papel foram criadas as COHAB’s, aproveitando a nova
instrumentação conferida pelas figuras das empresas públicas e empresas de
economia mista para resolver o dilema da atuação econômica do Poder Público que
a situação exigia.
No caso da COHAB-CURITIBA, para a qual se planejava a atuação integrada
em toda a Região Metropolitana, a figura jurídica escolhida foi a de empresa de
economia mista, permitindo que as várias Prefeituras envolvidas dela participassem.
A COHAB-CURITIBA apesar de suas atribuições como empresa de economia
mista, sempre foi vista interna e externamente como o braço executor da Política de
Habitação de Interesse Social do Município de Curitiba, desenvolvendo dentro da
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Administração Pública 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, separada do corpo mãe por uma
divisão meramente operacional.
Dessa maneira, a COHAB-CURITIBA é responsável pela captação de
recursos para urbanização e regularização de assentamentos subnormais no
município, além daqueles necessários à produção de unidades habitacionais para
atendimento aos inscritos no cadastro da Companhia. Com esse objetivo elabora e
executa projetos integrados atendendo exigências dos órgãos financiadores, que
envolvem intervenções físicas, sociais e ambientais. Os contratos de repasse desses
projetos são celebrados pela Prefeitura Municipal de Curitiba e envolvem a COHABCURITIBA como agente executor, demandando intervenção direta de outras
Secretarias dada a impossibilidade que a Companhia apresenta de assumir
determinadas atribuições por ser uma empresa de economia mista.
No entanto, esse modelo de atuação da COHAB-CURITIBA, 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 Distrito 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.
A Prefeitura de Curitiba possui várias Secretarias que poderiam desempenhar
o papel de gestão estratégica da política habitacional, as Secretarias de Urbanismo,
de Planejamento e de Obras, no entanto, nenhuma delas possui atualmente
estrutura interna apta a essa missão.
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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.
Outro fator a ser considerado é que apesar da experiência acumulada da
COHAB-CURITIBA ao longo dos anos, no atendimento à população mais carente,
com habitação, ainda existem entraves burocráticos na análise e aprovação de
projetos habitacionais, com acréscimo de tempo e conseqüentemente de custo na
implantação desses projetos.
Para aprovação de um projeto de loteamento há necessidade de tramitar o
processo por pelo menos 6 Secretarias Municipais (Urbanismo, Meio Ambiente,
Obras Públicas, Administração, Procuradoria Geral do Município, IPPUC), outro
tanto de órgãos estaduais (COMEC, Departamento Estadual de Estradas e
Rodagem, Instituto Ambiental do Paraná e Companhia Paranaense de Energia) e
federais (Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, Rede Ferroviária Federal,
Petróleo Brasileiro S.A. e EletroSul) tornando a aprovação burocrática e morosa,
desestimulando a participação da iniciativa privada nesse processo.
Esta situação levou a Prefeitura a criar o Grupo de Análise e Aprovação de
Loteamento de Interesse Social (GAALIS), com o objetivo de centralizar a agilizar a
aprovação de loteamentos de interesse social, ou seja, os empreendimentos
produzidos pela COHAB-CURITIBA. Com a criação do GAALIS foi possível entender
que uma parte das dificuldades para a aprovação de um projeto tem origem na
documentação jurídica dos terrenos, as quais apresentam vários tipos de problemas,
indo desde a falta de averbação de servidões de passagem até a necessidade de
retificações judiciais.
Isto se reflete no alto número de empreendimentos concluídos pela COHABCURITIBA e não titulados aos moradores devido a não aprovação do projeto por
deficiência na documentação do terreno.
A regularização fundiária é objeto de tratamento especial tanto na elaboração
do projeto quanto na sua aprovação, por meio de análise específica de cada
ocupação, com o intuito de preservar a infra-estrutura e benfeitorias existentes,
evitando ao máximo, promover reassentamentos que apresentam um alto custo
social e econômico.
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Desta forma, 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.
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6

PRODUÇÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO

6.1

CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA – SETOR PRIVADO

A produção imobiliária na cidade de Curitiba encerrou 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.
“Com esse resultado, a produção imobiliária se aproxima da média de 1,5
milhão de metros quadrados que o mercado atingiu no final da década de 90 e, mais
importante, esse indicador marca a recuperação da atividade que estava muito
reduzida desde 2003”41.
Os indicadores sobre a construção imobiliária em Curitiba são do estudo feito
pelo Instituto de Pesquisa, Estatística e Qualidade (IPEQ) para o Sinduscon-PR, a
partir das informações fornecidas pela Prefeitura de Curitiba sobre os certificados de
vistorias e conclusão de obras (CVCO) e alvarás para construção.

6.1.1

Perfil das unidades concluídas
Em relação às unidades concluídas a pesquisa do IPEQ traça o seguinte

perfil:
- 11.859 unidades (residenciais e não residenciais) concluídas;
- 9.799 são unidades residenciais;
- 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);

41

Julio Araújo Filho, presidente do Sinduscon-PR.
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- 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).
GRÁFICO 28 – PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA EM CURITIBA (RESIDENCIAL E NÃO RESIDENCIAL) – em m²
1997 a 2006
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Fonte: Sinduscon Pr/ IPEQ-2006

6.1.2 Lançamentos imobiliários
O mercado de lançamentos imobiliários manteve em 2006 o mesmo ritmo do
ano anterior. A pesquisa realizada pelo IPEQ tem como base de informações
somente os empreendimentos residenciais verticais lançados para venda. Quanto o
perfil dos empreendimentos lançados, 1.892 são unidades residenciais, número 11%
maior que o registrado em 2005 (1.708) e 70% maior em relação a 2004 e ainda
podemos dizer que:
- 1.110 unidades residenciais (59%) são imóveis com três dormitórios, em
empreendimentos localizados principalmente nos bairros do Ahú, Cabral,
Água Verde, Mossunguê (Ecoville) e Batel, com áreas entre 100 até 288 m²;
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- 312 unidades residenciais (16%) são imóveis com dois dormitórios, em
empreendimentos que foram lançados principalmente no Batel, Água Verde e
Seminário, com área que variam entre 80 até 170 m²;
- 231 unidades residenciais (12%) são imóveis com um dormitório lançadas
no Centro de Curitiba.
GRÁFICO 29 – LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS EM CURITIBA (VERTICAIS) - (UNIDADES RESIDENCIAIS)

Fonte: SINDUSCON PR/ IPEQ-2006

Nos últimos meses de 2006 o Índice de Velocidade de Vendas
Imobiliária Residencial – IVVI vem se mantendo na media de 10%, índice superior ao
registrado em 2005 que era de 7%. Os melhores índices de venda – 12% eram para
empreendimentos como os sobrados e as residências térreas.

6.1.3 Alvará para novas construções
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).
Também o número de 11.661 unidades liberadas é inferior (12%) quando
comparado com 2005 que atingiu 13.182 unidades. Note-se que em 2005 houve
aumento significativo de alvarás para novas construções – muito acima da média
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histórica de 9 mil unidades/ano – com expressiva liberação de autorização para a
edificação de moradias populares.
Do total de 11.661 unidades liberadas para novas construções, 10.224
unidades (88%) serão destinadas ao uso residencial. No segmento residencial,
5.260 unidades (52%) serão construídas em empreendimentos com até três
pavimentos.
Outras 3.005 unidades (29%) serão construídas em imóveis com 4 a 8
pavimentos nas regiões do Campo Comprido, Cabral e Bacacheri. E 1.959 unidades
(19%) em empreendimentos com mais de 8 pavimentos, para construção nos bairros
Água Verde, Campo Comprido e Centro de Curitiba.
Do total residencial, 2.568 unidades são moradias populares com área média
entre 40 e 50 metros quadrados, localizadas nas regiões do Tatuquara, Campo do
Santana, Sítio Cercado, Uberaba, CIC (Cidade Industrial de Curitiba) e Alto
Boqueirão.
TABELA 13 – ALVARÁS PARA NOVAS CONSTRUÇÕES EM CURITBA
Alvarás para novas construções em Curitiba
Área total liberada – residenciais e não residenciais (m²)
Ano

Residencial

Não Residencial

Área Total

2000

1.215.203

140.580

1.625.783

2001

1.120.379

485.223

1.605.602

2002

1.494.186

534.630

2.028.816

2003

854.728

423.384

1.278.110

2004

977.478

662.779

1.640.257

2005

1.252.474

586.705

1.839.179

2006

1.136.862

534.389

1.671.251

Fonte: SMU/2007
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GRAFICO 30 – ALVARÁS PARA NOVAS CONSTRUÇÕES EM CURITBA

Fonte: SMU/2007
Elaboração: IPPUC/2007

Ressaltamos que a emissão de alvarás de construção habilita para o início
das obras, não necessariamente refletindo o montante de unidades habitacionais
construídas no município.

6.1.4

Custo da construção civil
O Custo Unitário Básico (CUB), índice oficial que reflete a variação mensal

dos custos do setor da construção civil calculado pelo Sinduscon-PR (Sindicato da
Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná), foi reajustado em 0,05% no mês
de novembro e acumula alta de 4,42% no ano de 2006. Os custos com a mão-deobra subiram 5,46%, enquanto os materiais de construção tiveram reajuste médio de
3,15%.

6.1.5

Impostos e contribuições que incidem sobre a casa popular
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.
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Igualmente, são necessárias mudanças na legislação trabalhista e previdenciária
para reduzir os custos que pesam sobre a mão-de-obra.
Impostos federais, estaduais e municipais provocam um inegável aumento
dos custos da casa popular, especialmente a CPMF que incide em cascata. O
estudo “Carga tributária total incidente sobre a construção de casas populares” tem
como referência a moradia popular – definida pelos padrões da cesta básica da NBR
12.271/99 – a partir da metodologia do Custo Unitário Básico (CUB)42.
TABELA 14 – 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

42,87%

Fonte: SINDUSCON-PR 2006

A pesquisa reúne dados específicos de uma casa popular construída em
Curitiba – desde impostos municipais como o ISS e ITBI, até os valores médios de
materiais e mão-de-obra na região, determinados pelo CUB, incluindo uma
estimativa de lucro das empresas de cada segmento participante.
O trabalho foi dividido em quatro etapas. Os preços de cada insumo foram
recompostos, de forma regressiva, até o fabricante (Fase 1), passando pelo
comerciante (Fase 2), pela empresa construtora (Fase 3) até o comprador (Fase 4).
No conjunto de tributos incidentes, o de maior peso vem das contribuições sociais
sobre a folha de salários com o percentual de 20,97%.

42

CUB é a sigla de custo unitário básico da construção, que reflete a variação mensal dos custos de
materiais e mão-de-obra, através de metodologia própria estabelecida em norma brasileira editada
pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.
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TABELA 15 – CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE EM CADA FASE
Fabricante (Fase 1)

7,02%

Comerciante (Fase 2)

3,31%

Construtor (Fase 3)

30,16%

Comprador (Fase 4)

2,38%

6.1.6 Empregos no setor da construção civil
Em Curitiba no ano de 2006 (janeiro a outubro) o movimento de admissões
(total 25.340) e demissões (21.749) indicou um saldo positivo de 3.591 postos de
trabalho.
TABELA 16 – GERAÇÃO DE EMPREGOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Ano

Brasil

Paraná

Curitiba

2001
2002
2003
2004
2005

-33.404
-29.425
-48.155
50.763
85.053
132.132

-6.701
-1.376
-3.903
1.417
2.091
7.692

-1.068
-2.586
-3.742
1.578
1.169
3.591

2006

(*)

(*)

até o mês de outubro de 2006
Fonte: SINDUSCON-PR/2007
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6.2

PRODUÇÃO HABITACIONAL DO SETOR PÚBLICO

A produção habitacional do Setor Público realizada pela COHAB-CURITIBA
está voltada à regularização fundiária, ao atendimento dos reassentamentos e aos
inscritos no seu cadastro.
O caráter da produção habitacional quanto à tipologia apresenta três tipos de
produtos entregues: lotes urbanizados, casas e apartamentos.
Nos seus 42 anos de existência a COHAB-CURITIBA, produziu 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 nas várias modalidades.
O quadro a seguir traz a síntese da produção do município desde a década
de 60 por tipologia habitacional.
QUADRO 19 – 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 e reassentamento são considerados titulados as
modalidades de moradia que além da urbanização e infra-estrutura, estão
devidamente registrados no cartório de registro de imóveis em nome do morador. Os
não titulados são aqueles que já receberam a urbanização e infra-estrutura, mas não
o titulo de propriedade do imóvel. Nos reassentamento as moradias não tituladas
são aquelas em que o loteamento já foi implantado com urbanização e infraestrutura, construídas as unidades de moradia, e as famílias reassentadas estão
residindo no local, mas não receberam os títulos de propriedade do imóvel em
função de estarem sendo aprovados na Prefeitura os projetos de parcelamento de
solo.
A série histórica de dados de produção vem da década de 70, onde se tem a
regularização fundiária no próprio local e os reassentamentos efetuados.
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Nos quadros a seguir está apresentada a produção em termos de
regularização fundiária e reassentamento, por tipologia, localização em Curitiba,
RMC e Paranaguá, e situação de titularidade.
QUADRO 20 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – CURITIBA, REGIÃO METROPOLITANA E PARANAGUÁ –
PERÍODO 1977 A 2006
Titulados
Não Titulados
LOCALIZAÇÃO

Forma de Atendimento
Casa+Lote

Lote

Curitiba

-

6.139

RMC e Paranaguá

-

Total

-

Total

Forma de Atendimento

Total

Total Geral

Casa+Lote

Lote

6.139

163

9.734

9.897

16.036

870

870

-

-

-

870

7.009

7.009

163

9.734

9.897

16.906

Fonte: COHAB-CURITIBA / dez 2007

QUADRO 21 – REASSENTAMENTOS – CURITIBA, REGIÃO METROPOLITANA E PARANAGUÁ – PERÍODO
1977 A 2006
Titulados
Não Titulados
LOCALIZAÇÃO

Forma de Atendimento
Casa+Lote

Lote

Curitiba

1.531

2.145

RMC e Paranaguá

1.043

Total

2.574

Total

Forma de Atendimento

Total

Total Geral

Casa+Lote

Lote

3.676

631

2.666

3.297

6.973

170

1.213

-

-

-

1.213

2.315

4.889

631

2.666

3.297

8.186

Fonte: COHAB-CURITIBA / dez 2007

QUADRO 22 – 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 27 retrata a produção habitacional e sua localização no município,
com a regularização fundiária, casas, apartamentos e lotes urbanizados.
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MAPA 27 – PRODUÇÃO DA COHAB – 1977 a 2006
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Com relação aos projetos e obras em andamento, o quadro a seguir indica o
número de projetos e obras por tipologia habitacional.
QUADRO 23 – PRODUÇÃO HABITACIONAL EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO E RMC
TIPOLOGIA HABITACIONAL

UNIDADE EM PROJETO

UNIDADE EM EXECUÇÃO

Apartamentos

1.328

1.821

Casas

1.173

494

Lotes Urbanizados

18.710

2.721

Total

21.211

5.036

Fonte: COHAB-CURITIBA / agosto 2007

A alta produção de lotes habitacionais e casas, mostra que existe uma
demanda por maior quantidade de terras em relação à ocupação com prédios de
apartamento, 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 em um menor espaço de tempo.
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7

NECESSIDADES HABITACIONAIS

7.1

INTRODUÇÃO
O conceito de habitabilidade adotado nacionalmente refere-se a um elenco de

fatores que estão relacionados ao saneamento básico, infra-estrutura urbana,
famílias conviventes e outras, além da falta ou precariedade da moradia.
As metodologias utilizadas atualmente como base para o cálculo do déficit
habitacional evoluem, ao agrupar em dois tipos básicos as necessidades
habitacionais:
Déficit total ou quantitativo – necessidade de reposição total de moradias
em função dos riscos sociais, ambientais e da ilegalidade, a que está
submetida uma parcela da população. A concentração destes problemas
atinge mais à parcela de baixa renda, à margem do mercado habitacional, e
totalmente dependente de soluções por parte do setor público.
Déficit qualitativo ou Inadequação habitacional - onde a questão da
urbanização é dominante, pois pressupõe melhorias na infra-estrutura local e
na moradia.
Visando dimensionar e delimitar espacialmente as carências habitacionais da
Cidade de Curitiba, tendo como parâmetro o cenário nacional, regional e
metropolitano, estrutura-se este item nos seguintes tópicos:
I. Metodologia utilizada e seus principais conceitos;
II. Síntese da evolução das necessidades habitacionais no Brasil e regiões
metropolitanas entre 1991 a 2005,43 com o intuito de permitir uma
analise dos avanços, desafios e tendências da política atual;
III. Déficit Habitacional de Curitiba.
Observa-se que para o cálculo detalhado do déficit de Curitiba não foram
obtidos todos os dados preconizados pelas metodologias citadas a seguir (que
utilizaram tabulações especiais – microdados do IBGE), ficando assim condicionado

43

Elaborado pela Fundação João Pinheiro
145

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Habitação e Habitação de Interesse Social

aos dados existentes dos trabalhos acima citados, complementados por outros que
incorporam a visão e a prática municipal44.
Desta forma observa-se que o resultado final, ao atualizar e complementar
dados poderá apresentar diferenças em relação às metodologias adotadas
nacionalmente e resultados conhecidos, até porque utiliza dados e datas de fontes
diversas.
Deve-se, portanto, encarar o resultado aqui apresentado como uma
aproximação, já que não se trata de chegar a um número absoluto, mas sim situar o
déficit num determinado intervalo numérico.

7.1.1 Metodologia adotada e seus principais conceitos
Conceitua-se necessidades habitacionais como sendo resultante de dois
componentes:
Déficit habitacional ou déficit quantitativo:
Necessidade de reposição total de unidades habitacionais precárias e ao
atendimento da demanda sem provisão pelas condições atuais do mercado
habitacional.
Situações nas quais os domicílios não oferecem as condições básicas de moradia:
a) Domicílios improvisados - são locais utilizados como moradia tendo sido
construídos com outra finalidade, denotando necessidade de novas
habitações. Exemplos: caixas de papelão, vãos de pontes, carcaças de
veículos;

44 Ocupações Irregulares no município de Curitiba realizado em 2004/2005 ; Indicadores de
Qualidade de Vida em Curitiba – IPPUC 2000 e 2003, Plano de Regularização Fundiária em Áreas de
Preservação Permanente –2007( parte integrante do Plano Municipal de Habitação) e Curitiba em
Dados.
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b) Cômodos alugados ou cedidos - famílias que moram em quartos, cômodos
alugados ou cedidos, usando de forma comum áreas de acesso e
equipamentos sanitários, com ausência de privacidade;
c) Famílias conviventes familiar - mais de uma família composta por pelo
menos duas pessoas (famílias conviventes secundárias) residindo no mesmo
domicílio da família considerada “principal”;
d) Domicílios Rústicos - são aqueles predominantemente “construídos” com
material improvisado e devem ser repostos (reconstruídos), seja por que não
apresentam paredes de alvenaria ou madeira aparelhada, seja por que
representam desconforto e riscos físicos, de contaminação por doenças e
insalubridade;
e) Ônus excessivo com aluguel - consideram-se as famílias com renda familiar
até 3 s.m., que comprometem 30% ou mais de sua renda com pagamento de
aluguel (utilizado somente na metodologia da FJP, devido à dificuldade de
obtenção deste dado, já que o Censo não formulou esta questão).

Inadequação habitacional ou déficit qualitativo:
As moradias classificadas como inadequadas são aquelas que necessitam de
melhoramentos para que alcancem um padrão mínimo de habitabilidade, definido a
partir de critérios quantitativos de cômodos do domicílio em relação ao tamanho da
família.
Compõem esse déficit os domicílios nas seguintes situações:
a) Adensamento excessivo: corresponde a domicílios com mais de 3
moradores por cômodo servindo de dormitório (o que inclui quartos e sala),
excluindo-se as famílias conviventes, já consideradas para cálculo do déficit.
b) Infra-estrutura: Os problemas de acesso à infra-estrutura, podem ser de

carência de alguma de suas modalidades (iluminação, abastecimento de água,
instalação sanitária ou destino do lixo), ou relacionadas a algum tipo de
deficiência no acesso, ou seja, caracterizam as habitações que possuem infraestrutura mínima, porém de forma deficiente. A FJP ainda considera como
variável independente a ausência de banheiro e a inadequação fundiária.
147

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Habitação e Habitação de Interesse Social

7.1.2 Síntese da evolução das necessidades habitacionais no Brasil e Regiões
Metropolitanas
7.1.2.1 Evolução das necessidades habitacionais entre 1991 e 2005
A série de estudos sobre o déficit habitacional e a inadequação dos
domicílios, elaborada pela Fundação João Pinheiro para o Ministério das Cidades,
possibilita traçar a evolução destes indicadores no período 1991 a 2005. As
informações são para Brasil, Grandes Regiões, Unidade da Federação e Regiões
Metropolitanas, e embora não haja possibilidade de desagregação de dados só para
Curitiba, apresentam tendências que certamente contribuem para uma maior
compreensão e planejamento de ações para enfrentamento de futuros desafios.
Na RMC o déficit total habitacional (urbano e rural) passou de 38.867 (7,6%
dos domicílios permanentes) em 1991, para 74.721 (9,6% dos domicílios
permanentes) em 2.000 e 114.618 (12% dos domicílios particulares permanentes)
em 2005 – apontando para um déficit crescente. Esta tendência de crescimento é a
mesma se considerados somente os dados do déficit urbano onde o percentual
passa de 9,8% em 2000 (69.986 dom.) para 12,2% (106.439 dom.) em 2005.
Quanto aos componentes do déficit na RMC, destaca-se a famílias
conviventes familiar como principal componente em todas as medições, embora
observe-se uma redução do percentual de participação deste componente que era
71,7% em 1991 e passou para 57,7% em 2000, tendo uma ligeira ascensão em
2005 com 62,01% dos domicílios permanentes. As habitações precárias também
fazem este movimento de queda percentual, passando de 16,9% para 14,1% entre
1991 e 2000, chegando a 15,2% em 2005. É no componente ônus excessivo com
aluguel que estão os índices com maior crescimento 11,4% em 1991 para 25,1% em
2000 e 22,7% em 2005. Há alterações também no que se refere às faixas de renda
média familiar com um ligeiro aumento da participação das faixas de menor renda: 3
s.m., que passa de 74,2% em 2000 para 78,0% em 2005, e na faixa de 3 a 5 s.m.
que passa de 13,5% para 14,4% no mesmo período. Na faixa mais de 5 s.m. há
redução de 12,3% para 7,6%.
Na Região Metropolitana, no período 2000/2005, há uma pequena redução do
percentual de domicílios com inadequação fundiária - de 4,7% para 4,5% e dos
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domicílios com adensamento excessivo de 4,8% para 1,8%. Também há uma
grande redução no numero de domicílios sem banheiro, de 24.059 para 10.416
domicílios - representando em 2005, 1,2% dos domicílios urbanos. Quanto à
carência de infra-estrutura a redução foi ainda maior de 15,4% para 5,8%, ou seja,
totalizando 50.452 domicílios em 2005. Quanto aos domicílios vagos, em 2005 estes
representam 9,5% ou 82.503 domicílios urbanos.
7.1.2.2 Situação atual

No estudo da Fundação João Pinheiro45 o déficit habitacional brasileiro foi
estimado em 7,903 milhões de novas moradias em 2005 (14,9% do total de
domicílios particulares permanentes brasileiros), com incidência notadamente
urbana, correspondendo a 81,2% do montante brasileiro (6,414 milhões). A região
Sudeste lidera a demanda nacional, com necessidades estimadas em 2,899 milhões
de unidades, vindo a seguir a Nordeste, com 2,743 milhões de unidades.
As duas regiões representam 71,4% do déficit habitacional brasileiro, com
distinção de que na segunda há parcela expressiva do problema a ser equacionada
em áreas rurais.
MAPA 28 – DÉFICIT HABITACIONAL TOTAL – BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO - 2006

45

Déficit habitacional no Brasil 2005 –Informativo Centro de Estatística e Informação –BH abril
de 2007 - Fundação João Pinheiro
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As áreas metropolitanas participam com 28,9% da demanda total,
correspondendo a 2,285 milhões de moradias, concentradas nas regiões
metropolitanas de São Paulo (738 mil unidades) e Rio de Janeiro (442 mil unidades),
que representam mais da metade do total metropolitano.

MAPA 29 – PARTICIPAÇÃO DO DEFICIT HABITACIONAL EM RELAÇÃO AO TOTAL DOS DOMICÍLIOS
PARTICULARES PERMANENTES - BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO - 2005

Nas áreas urbanas a situação é ligeiramente mais favorável enquanto nas
áreas rurais a situação de carência habitacional é mais acentuada: equivale a 14,3%
e

18,2%,

respectivamente,

dos

domicílios

nelas

localizados.

Nas

áreas

metropolitanas, representa 13,7% dos domicílios. A RMC possui um déficit total de
114.638 domicílios, sendo 106.439 urbanos (12,2% do total de domicílios
particulares permanentes) e 8.199 rurais.
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GRÁFICO 31– DÉFICIT RELATIVO DOS DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES NO BRASIL,
REGIÕES METROPOLITANAS E REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – 2005

15,5
15

14,9

14,5
14

13,7

Brasil

13,5
13

Regiões Metropolitanas
12,7

RMC

12,5
12
11,5
Fonte: Fundação João Pinheiro - 2005
Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração – 2007

A distribuição do déficit quanto aos seus componentes revela que há
predominância das famílias conviventes, que responde sozinha por 56,8% da
estimativa brasileira e 59,3% do déficit metropolitano, enquanto a precariedade física
da habitação (domicílios rústicos mais os improvisados) é responsável por 19,7% do
déficit brasileiro estimado e apenas 9% do déficit metropolitano. Seguindo a
tendência brasileira, na RMC 60,4% do déficit habitacional é por família convivente,
seguido de 24,5% de ônus excessivo com aluguel e 15,1% de habitação precária.

GRÁFICO 32 – EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS C0MPONENTES DO DEFICIT HABITACIONAL –
BRASIL E REGIÕES METROPOLITANAS - 1991/2000/2005
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Na análise da distribuição das carências habitacionais por condições
econômicas das famílias afetadas, tem-se que a grande maioria das famílias recebe
renda média mensal inferior a 3 s.m.: no Brasil o total estimado urbano é de 90,3%,
88,4% das famílias nas Regiões Metropolitanas, e na Região Metropolitana de
Curitiba 78% das famílias recebem até 3 s.m. Em Curitiba 59,31% (295.204) famílias
recebem até 3 SM.
Se considerarmos os dados de aglomerados subnormais - ocupações
irregulares ou assemelhados, teoricamente a parcela mais carente da população,
temos que no Brasil são assim classificados pelo IBGE 1,956 milhão de domicílios,
3,7% dos domicílios totais . A grande maioria está concentrada nas Regiões
Metropolitanas com 1,460 milhão de unidades ou 8,8% dos domicílios.

Inadequação do domicílio
Inicialmente

quanto

à

inadequação

dos domicílios,

vale

lembrar

a

impossibilidade de agregação dos seus componentes devido ao domicílio poder ser
caracterizado como inadequado em mais de um critério.
A carência de infra-estrutura, definida como o não atendimento adequado de
um ou mais dos serviços básicos (iluminação elétrica, rede geral de abastecimento
de água, rede geral de esgotamento sanitário ou fossa séptica e coleta de lixo) é o
fator que mais contribui para a que o domicílio seja classificado como inadequado.
Observa-se que mais de 11 milhões de moradias apresentam deficiência nos
serviços de infra-estrutura, o que corresponde a 25,1% do estoque de domicílios
urbanos. Os outros critérios têm presença menos relevante, não representando 5%
dos domicílios. Já nas Regiões Metropolitanas, os critérios com características
ligadas diretamente as grandes aglomerações urbanas, a inadequação fundiária
urbana e o adensamento excessivo, têm maior representatividade, embora
predomine também a carência de infra-estrutura. O comportamento dos indicadores
é, no entanto, diferenciado dependendo das condições socioeconômicas das regiões
onde se localizam. Na RMC dos 116.537 domicílios inadequados, a carência de infra
estrutura corresponde a 50.452 (43,29%), em segundo lugar está a inadequação
fundiária 39.645 (34,02%), depois o adensamento excessivo com 16.024 domicílios
(13,75%) e domicílios sem banheiro – 10.416 (8,94%).
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A maioria dos domicílios carentes sem serviços de infra-estrutura apresenta
ausência em um único tipo de serviço, com destaque para a falta de rede coletora de
esgoto ou fossa séptica, que atinge a 6,684 milhões de domicílios no país. A falta de
abastecimento de água atinge 1,747 milhão de unidades, no total de 8,685 milhões
de domicílios que declararam não ter acesso a apenas um dos serviços essenciais.
Em áreas metropolitanas, os valores correspondentes são 1,485 milhão de unidades
carentes em esgoto, com certa concentração em Recife (417 mil), São Paulo (365
mil) e Fortaleza (181 mil), e 616 mil unidades carentes em água, com peso relevante
no Rio de Janeiro (207 mil), Belém (171 mil) e Porto Alegre (92 mil).

7.1.3 Déficit habitacional em Curitiba

7.1.3.1 Déficit habitacional ou déficit quantitativo

O déficit absoluto calculado pelo IPARDES46 é de 25.147 domicílios e
abrange 5,08% dos domicílios particulares permanentes, conforme tabela abaixo:
QUADRO 24 – POPULAÇÃO, Nº DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES E Nº DE DOMICÍLIOS
COM DÉFICIT EM CURITIBA - 2000
Componentes do Déficit

População
total

Dom.
Part.
Perman
ente

Total de
famílias

Total de
famílias
conviventes
absoluto

1.587.315

470.964

495.243

23.301

%

Domicílios
improvisados
absoluto

4,7 978

%
0,20

Cômodos
cedidos ou
alugados
absoluto
868

%
0,18

Déficit
habitacional

Absoluto
25.147

%
5,08

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

Quanto a renda dos domicílios que compõe o déficit habitacional, 14.702
(58%) tem renda até 3 s.m., com destaque para 6.027 domicílios (24%) que tem
renda até 1 s.m.; 4.663 domicílios (19%) com renda entre 3 e 5 s.m. e 5.781 (23%)
acima de 5 s.m..

46

Os dados de referência são do Atlas Habitacional do Paraná – IPARDES 2000
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Áreas como o Pinheirinho, Boqueirão e Alto Boqueirão, Tatuquara, Cajuru,
Guaíra, Abranches e Santa Cândida, todos com ocupação consolidada, apresentam
proporções superiores a 7% de famílias sob condições de déficit habitacional.
QUADRO 25 – DOMICÍLIOS COM DÉFICIT POR CLASSE DE RENDA EM CURITIBA – 2.000
Classe de Renda (s.m.)
Até1 s.m.

6.027

>1 até2 s.m.

> 2 até 3 s.m.

>3 até 5 s.m.

> 5 s.m.

5.137

3.538.

4.663

5.781

Fonte: Atlas habitacional do Paraná – IPARDES 2000

GRÁFICO 33 – DOMICÍLIOS COM DÉFICIT POR CLASSE DE RENDA EM CURITIBA –2.000

Fonte: Atlas habitacional do Paraná – IPARDES 2000

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:
a) Domicílios improvisados:
Quanto aos domicílios improvisados, isto é, construídos para fins não
residenciais e que servem de moradia, estes totalizam 1.018 e abrigam 2.962
habitantes. É o Bairro Cidade Industrial que possui o maior número de
domicílios nesta condição - 121 unidades, seguido dos bairros: Tatuquara –
115, Sítio Cercado – 83 e Boqueirão – 51. Nos outros bairros a incidência é
menor que 50 e em 9 bairros não há domicílios improvisados (Campo
Comprido, Cascatinha, Caximba, Hugo Lange, São João, Seminário, Taboão,
Tingui e Vila Izabel).
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MAPA 30 – DEFICIT HABITACIONAL OU QUANTITATIVO
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b) Domicílio particular tipo cômodo:
Em Curitiba os domicílios particulares permanentes tipo cômodo
totalizam 1.132 unidades e 2.418 moradores. Destes 407 são alugados, 381
são cedidos, e os demais 344 são próprios.
Os bairros que possuem o maior número de domicílios tipo cômodo
são: Prado Velho – 128, Cajuru – 71, Boqueirão - 69, Uberaba – 69, Sítio
Cercado - 65 e Pinheirinho – 62. Ainda existem 255 domicílios nesta condição,
em área de aglomerados subnormais: destaca-se 64 cômodos no Prado Velho,
30 no Sítio Cercado, 28 no Pinheirinho e 26 no Parolin.
c) Famílias conviventes:
Representa a insuficiência do estoque habitacional para atender à
demanda, compreendendo a convivência de mais de uma família no mesmo
domicílio.
Quanto as famílias conviventes em Curitiba, estas representam 9,07%
do total de famílias em domicílios particulares, cerca de 44.925 famílias que
moram em 21.610 domicílios.
Do total de famílias, 10.269 (23%)47 tem renda maior que 5 s.m., o que
corresponde a 4.670 domicílios que podem ser retiradas do déficit porque,
supostamente, residem em conjunto com a família principal por opção e não
por necessidade. Isto se explica porque teoricamente possuem renda suficiente
para alugar um imóvel ou conseguir um financiamento para moradia, e
aparentemente não tem problemas de conforto ou espaço insuficiente na
moradia.
Assim o déficit relativo às famílias conviventes considerado é o de
17.696 domicílios.

47

Segundo calculo do IPARDES o déficit de domicílios com classe de renda acima de 5 s.m. também
é de 23%.
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d) Domicílios Rústicos:
Utilizamos para esta categoria a quantificação dos reassentamentos
necessários nas ocupações irregulares segundo metodologia que consta do
anexo 03, referentes aos domicílios situados em áreas de preservação
permanente, sob linhas de alta tensão, faixas não edificáveis ao longo de
rodovias e ferrovias, áreas alagadas, barrancos, áreas necessárias para o
sistema viário, e aqueles que deverão ser reassentados em função do
adensamento excessivo, dados estes mais próximos da realidade.
Essa metodologia permitiu estimar em torno de 25.505 unidades que
necessitam de reassentamento conforme segue:
Em relação à ocupação de Áreas de Preservação Permanente (APP)
ao longo dos rios, foram detectados no Plano de Regularização
Fundiária em Áreas de Preservação Permanente 13.136 domicílios,
que estão localizados, total ou parcialmente em APP.
Ainda temos 12.369 domicílios em outras condições de risco: faixa de
ferrovia, alta tensão, margem de rodovias etc.
Estes números não consideram a possibilidade de autorização para
intervenção nas áreas de preservação permanente, que se aplicado os critérios
do Plano de Regularização Fundiária em Áreas de Preservação Permanente,
reduzirão os reassentamentos em aproximadamente 6.500 unidades. Para
efeito do calculo do déficit utilizaremos o total de 25.505 unidades.
QUADRO 26 – SÍNTESE DO DÉFICIT HABITACIONAL OU QUANTITATIVO POR TIPO CURITIBA - 2000
Domicílios
Rústicos*

Domicílios
Improvisados:

Cômodos Alugados
ou Cedidos

Famílias
conviventes familiar

TOTAL

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
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7.1.3.2 Inadequação habitacional ou déficit qualitativo
A publicação Atlas das Necessidades Habitacionais do Paraná aponta 40.614
domicílios com inadequação de infra-estrutura, sendo que 21.186 são carentes, isto
é, não possuem infra-estrutura e o restante apresenta infra-estrutura deficiente.
Ainda mostra que 18.632 domicílios apresentam adensamento excessivo.
Quanto a renda dos domicílios inadequados ressalta-se que 35% possuem
renda maior que 5 s.m. e 23% de 3 a 5 s.m..
Analisando os dados por classe de renda tem-se que 26.389 domicílios
possuem renda inferior a 5 s.m. e inadequação habitacional, os quais devem ser
priorizados em investimentos de infra-estrutura. No que diz respeito ao adensamento
excessivo somente o levantamento in loco poderá direcionar os investimentos do
município em melhorias habitacionais de acordo com a renda da família.

QUADRO 27 – TOTAL DE DOMICÍLIOS E INADEQUAÇÃO HABITACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA E POR
ADENSAMENTO EXCESSIVO POR CLASSE DE RENDA CURITIBA –2.000
Inadequação habitacional
Infra –estrutura

Adensamento

inadequada

excessivo

carente deficiente

21.186

19.429

Classe de Renda (SM)

Até1

18.632

5.099

>1

>2

>3

até2

até 3

até 5

Total inadequação

>5

infraestrutura

6.015 5.735 9.539 14.225 40.614

Adensamento
excessivo
18.632

Fonte: Atlas habitacional Paraná – IPARDES 2000

GRÁFICO 34 – TOTAL DE DOMICÍLIOS POR TIPO DE INADEQUAÇÃO - CURITIBA – 2.000

Fonte: Atlas habitacional do Paraná – IPARDES 2000
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GRÁFICO 35 – INADEQUAÇÃO HABITACIONAL POR CLASSE DE RENDA - CURITIBA – 2.000

Fonte: Atlas habitacional do Paraná – IPARDES 2000

Dados do IBGE revelam que quanto a adequação dos domicílios em Curitiba
tem-se que 370.386 (80,39% do total de domicílios particulares permanentes) são
adequados (com rede geral de abastecimento de água, com rede geral de esgoto ou
fossa séptica, coleta de lixo por serviço de limpeza e até 2 moradores por dormitório
) e possuem renda mediana que varia de R$1.392,00 nos domicílios próprios a R$
590,00 nos domicílios em outras condições de ocupação. Os domicílios semi
adequados (com pelo menos um serviço inadequado) perfazem 19,57% e possuem
renda mediana que varia entre R$ 700,00 nos domicílios próprios a R$ 450,00 nos
domicílios em outra condição de ocupação. Os domicílios inadequados (com
abastecimento de água proveniente de poço ou nascente ou outra forma, sem
banheiro e sanitário ou com escoadouro ligado à fossa rudimentar, vala, rio, lago,
mar ou outra forma e lixo queimado, enterrado ou jogado em terreno baldio ou
logradouro, em rio, lago ou mar ou outro destino e mais de 2 moradores por
dormitório) são 205 ( 0,04% do total) com renda mediana que varia de R$ 550,00 à
R$ 230,00.
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GRÁFICO 36 – DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES POR TIPO DE ADEQUAÇÃO E CONDIÇÃO
DE OCUPAÇÃO –CURITIBA- 2.000
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Outra
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Próprio

Total

0
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Fonte: IBGE - Censo Demográfico - 2.000

Fazendo a desagregação dos dados que compõe a metodologia de
inadequação para os bairros de Curitiba, temos a seguinte situação:
a)

Adensamento

excessivo:

Para

caracterizar

as

habitações

com

adensamento excessivo foi considerada a densidade de moradores por domicílio
urbano. Tomou-se como suportável o limite de até 3 moradores por dormitório,nas
casas e apartamentos urbanos.
Segundo o IBGE, são 18.709 dom. nesta condição, 11.842 domicílios que abrigam
63.822 pessoas são próprios, 3.253 dom com 17.099 habitantes residem em
domicílios alugados, 2.434 dom. com 12.012 hab. em imóveis cedidos e 1.179 dom.
com 6.343 habitantes em outra condição de ocupação. Estes domicílios têm um
rendimento médio de R$ 884,24 e mediano de R$ 540,00 reais.
Em Curitiba, segundo o IBGE os domicílios com densidade adequada (até 2
pessoas por dormitório)

é de 85,49 % ou

402.645 dom. Portanto são 68.319

(14,51%) domicílios particulares permanentes inadequados.
O número de cômodos dos domicílios é um referencial de salubridade e
promiscuidade. Domicílios com até três cômodos podem indicar a convivência de
funções sanitárias e de cozinha, com as de repouso, assim com alta densidade
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moradores. Domicílios com até 3 cômodos – 42.373 domicílios particulares
permanentes, 9% do total.

7.1.3.3 Carência habitacional por infra-estrutura
Domicílio carente refere-se àquele domicilio que se enquadra em uma ou
mais das opções de carência por infra-estrutura. Este indicador possibilita, entre os
domicílios com carência, estipular uma contagem simples por tipologia o que pode
resultar em redundância (registros com mais de uma situação de carência podem ter
sido contabilizados mais de uma vez).
a) Carência de água: quando o abastecimento de água do domicílio não conta
com rede geral ou poço/nascente, e o domicílio é abastecido, por exemplo, por
água de chuvas, carro-pipa, fonte/poço ou bica fora da propriedade, entre
outro, este domicílio será registrado como carente de infra-estrutura por
abastecimento de água.
Segundo o IBGE em Curitiba somente 1.651 domicílios particulares
permanentes se abasteciam de água de outra forma que não rede geral, poço
ou nascente (850 em aglomerados subnormais): o bairro Alto Boqueirão
possuía 451 domicílios (448 em aglomerados subnormais) nesta condição,
Uberaba - 321, Tatuquara 263 (248 em aglomerados subnormais), Sítio
Cercado 72 (21 em aglomerados subnormais) e Cidade Industrial 68 domicílios
(26 em aglomerados subnormais).

Em 36 bairros tinham menos de 10

domicílios e em 16 bairros não existia nenhum domicílio nesta condição. Ainda
consta que 758 domicílios tem poço ou nascente na propriedade, não
canalizado no domicílio.
b) Carência de Iluminação: trata-se do caso que a iluminação existente no
domicilio não é obtida por iluminação elétrica, proveniente ou não de uma rede
geral, com ou sem medidor ou relógio que registre o consumo exclusivo do
domicilio.
Em Curitiba 747 domicílios que não possuem iluminação elétrica, estes
domicílios estão localizados principalmente nos bairros Uberaba com 82
domicílios, Augusta 35, Parolin 31, Bairro Alto 28, Tatuquara 28, Sitio Cercado
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27, CIC - Bolsão Barigui 21, CIC – Vila Verde 21, Campo de Santana/Umbara
19, Pinheirinho 16 e Cajuru 14. Em 10 bairros existem 10 ou menos domicílios
sem iluminação elétrica, e nos demais não existe nenhum ocorrência.

c) Carência de instalação sanitária: quando não existe instalação sanitária no
domicílio ou o tipo de escoadouro é classificado como vala negra ou outro
(sendo usado como escoadouro rios, lagos, etc.), este domicílio será registrado
como carente de infra-estrutura por instalação sanitária.
Domicílios que não tinham banheiro e nem sanitário totalizavam 1.861
domicílios (459 em aglomerados subnormais) e 6.170 moradores: no Uberaba 355 dom., no Tatuquara - 294, Cidade Industrial –188, Sítio Cercado – 78,
Guabirotuba – 66, Butiatuvinha – 61.
Classificados como vala (banheiro ou sanitário ligado diretamente a uma vala a
céu aberto) totalizam 8.933 domicílios (2.931 em aglomerados subnormais)
localizados principalmente no CIC – 1.248, no Cajuru –1.034 Dom., Novo
Mundo – 944, Xaxim 599, Pinheirinho 569, Pilarzinho - 563.
Os domicílios com banheiros ou sanitários ligados diretamente a um rio ou lago
totalizam 7.558 domicílios, dos quais 2.837 em aglomerados subnormais,
localizados principalmente no CIC – 1.912, Xaxim 516, Sítio Cercado – 524,
Pinheirinho 449, Parolin 377. Domicílios que se utilizam de outra forma de
escoadouro totalizam 1.606 domicílios, dos quais 761 domicílios estão
aglomerados subnormais, destacando-se os bairros Cajuru 486 e CIC com 250.
d) Carência de lixo: o domicilio será registrado como carente por infraestrutura por destino de lixo quando este é caracterizado como: queimado,
jogado em terreno baldio, enterrado, jogado em rio, lagoa ou mar, ou ainda,
outro que não a coleta.
Em Curitiba dos 408.976 domicílios 99,54% são atendidos por serviços de
coleta de lixo e limpeza. Os demais domicílios, 2.180 dom., dão outros destinos
ao lixo assim distribuídos: o bairro Uberaba é o que tem mais domicílios nesta
condição com 336 dom., seguido do Tatuquara com 233, São Miguel com 166
dom., CIC – 165, Cajuru com 155 e Campo de Santana com 123 dom..
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Destaca-se o destino queimado na propriedade, com 1.107 domicílios, e outros
destinos com 526 domicílios (258 em aglomerados subnormais).

QUADRO 28 – NÚMERO DE DOMICÍLIOS COM CARÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA POR TIPO DE
CARÊNCIAS APRESENTADAS – CURITIBA – 2.000
Instalação sanitária
Água Ilumin Não

1651

747

Vala

Rio
ou
lago

outro

Domicílios
Carentes

Lixo urbano
Sub
Total

Quei Enter Jogado Jogado Outro Sub
mado rado terreno rio
Total

1861 8.933 7.559 1.606 19.959 1.107

Fonte: IBGE
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167

213

167

526

2180

TOTAL
24.537
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MAPA 31 –CARÊNCIA HABITACIONAL POR INFRA-ESTRUTURA
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7.1.3.4 Deficiência de infra-estrutura
Domicílio deficiente refere-se à situação em que o domicílio se enquadra em
uma ou mais das opções de deficiência por infra-estrutura. Este indicador
possibilita, entre os domicílios com deficiência, estipular uma contagem simples
por tipologia o que pode resultar em redundância (registros com mais de uma
situação de deficiência podem ter sido contabilizados mais de uma vez).
a) Deficiência de água: domicílios cujo abastecimento de água é realizado por
rede geral sem canalização ou poço/nascente sem canalização foram
considerados deficientes, em função do tipo de abastecimento de água.
Em 2000, 1.651 domicílios não possuíam canalização de água, o bairro
Tatuquara possuía o maior número de domicílios não canalizados –121,
seguido do Butiatuvinha – 54, Cidade Industrial – 45 domicílios. Em 18 bairros
da cidade todos os domicílios possuíam canalização de água.
Com abastecimento por água de poço ou nascente canalizada só na
propriedade ou terreno somam 272 domicílios distribuídos: Augusta - 87
domicílios, Umbará com 15, Órleans com 14, Cidade Industrial 13 domicílios.
Em 42 bairros 10 ou menos domicílios encontravam-se nesta condição e em 29
bairros não haviam nenhum domicílio com este tipo de abastecimento.
Em 2.762 domicílios o abastecimento é realizado através da rede geral, com
canalização só na propriedade ou terreno, (362 em áreas de aglomerados
subnormais). As piores situações encontravam–se no bairro Uberaba com 397
dom., Tatuquara com 358 dom., Barreirinha com 302, Sítio Cercado com 250,
Xaxim com 219, Cajuru com 134, São Braz com 106, Cidade Industrial com
104 e Prado Velho com 89 domicílios. Em 6 bairros não foram contabilizados
nenhum domicílio nestas condições.
b) Deficiência de instalação sanitária: são deficientes os domicílios com
instalação sanitária ligada a fossa rudimentar.
Os domicílios particulares permanentes com fossa rudimentar totalizam 13.462
(1.573 em aglomerados subnormais) e estão localizados principalmente no
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Uberaba com 1.027, Tatuquara – 902, Santa Cândida – 770, Sítio Cercado –
660, Alto Boqueirão – 648, Campo de Santana – 566, São Braz – 525.
c) Deficiência de coleta de lixo urbano: são considerados deficientes os
domicílios com coleta indireta.
Nesta condição totalizam 10.136 domicílios, que representam 2,15 % dos
domicílios do total do município de Curitiba, e são coletados por caçamba
(3.467 domicílios em aglomerados subnormais). Os domicílios atendidos por
caçambas estão localizadas principalmente nos bairros CIC –2.059, Uberaba –
1.854, Alto Boqueirão – 804 e Cajuru – 798 domicílios.
QUADRO 29 –NÚMERO DE DOMICÍLIOS COM DEFICIÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA POR TIPO DE
DEFICIÊNCIA APRESENTADA - CURITIBA – 2.000
DEFICIÊNCIA DE ÁGUA
SEM
CANALIZAÇÃO

POÇO OU
NASCENTE

CANALIZAÇÃO NA
PROP./TERRENO

SUBTOTAL

1.651

272

362

2.285

Fonte: IBGE – Censo demográfico 2000
Elaboração: IPPUC/ 2007
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7.2

SIMULAÇÃO

DAS

NECESSIDADES

HABITACIONAIS

PARA

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DETECTADAS

7.2.1 Demanda por terra para reassentamento
Para a quantificação da demanda de terra por reassentamento nas
ocupações irregulares, utilizou-se a metodologia que consta do Anexo 03. 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, através de uma amostra de 30 áreas de
ocupação irregular que possuíam o levantamento efetuado “in loco”.
Com a metodologia adotada chegou-se a um universo estimado de 25.505
domicílios a serem reassentados, considerando o total de assentamentos
espontâneos. Nessa amostragem não foram incluídos os loteamentos clandestinos e
os assentamentos do Programa PROLOCAR, por não possuírem dados suficientes
para estimativa da demanda.
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.
Esta demanda de terreno considera somente as áreas necessárias para
reassentamento. Para a regularização fundiária no próprio local de origem está
sendo suposta a utilização dos instrumentos de política urbana para aquisição das
áreas, como por exemplo, a dação em pagamento, a transferência de potencial
construtivo e a utilização compulsória, operação urbana, entre outros.
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7.2.2 Demanda por terra para atendimento do 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.

7.2.3 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 291.579 habitantes.
O mesmo levantamento demonstra que o crescimento demográfico para o
NUC, no intervalo 2007-2020, corresponde a 245.218 habitantes.
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. Ao se
considerar a mesma taxa de moradores por domicílio para o NUC tem-se um
acréscimo de 74.084 domicílios no mesmo período.
Considerando que seja mantida a distribuição de renda levantada em 2000
pelo IBGE, do total de 88.090 domicílios, 37,02% equivalente a 32.611 domicílios
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, já no NUC farão parte do atendimento prioritário 40.761 domicílios.
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, 15.619.944,76m² de área bruta de terreno, para o padrão misto
9.443.552,00 m² de terreno ou para o padrão de ocupação vertical 3.267.160,00 m²
de terreno.
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7.2.4 Demanda 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.

7.3

DISPONIBILIDADE DE TERRAS NO MUNICÍPIO PARA PRODUÇÃO
HABITACIONAL

As normas de zoneamento, uso e ocupação do solo e as de preservação
ambiental, instituídas pelo Poder Público tem influencia direta na oferta de terras
para habitação. Elas têm por objetivo melhorar a qualidade ambiental e estimular
uma ocupação ordenada que contemple a utilização de infra-estruturas já
implantadas, e dessa maneira satisfazer o interesse público.
No entanto esta maneira de atuação do Poder Público, em beneficio da
coletividade, pode induzir a um aumento significativo nos custos da terra e da
habitação, e paralelamente causar efeitos contrários aos previstos para a
preservação ambiental, conforme constatado no Plano de Regularização Fundiária
em Áreas de Preservação Permanente - PRFAPP.
Conforme já descrito e analisado no item CONDICIONANTES LEGAIS E
NORMATIVOS, apesar dos benefícios públicos advindos de uma regulamentação do
uso e ocupação do solo, e qualidade da edificação, esta pode proporcionar uma
inversão de seus objetivos, resultando em efeitos perversos principalmente à
população de baixa renda, dentre os quais destacam-se:
-

aumento no preço da terra que limita a oferta;

-

impossibilidade de acesso desta população ao lote e a habitação
legalizados ou em condições de serem legalizados ;
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-

entraves burocráticos que conduzem a longos prazos para aprovação dos
processos de regularização fundiária e para novos empreendimentos,
limitando a participação da iniciativa privada na produção de habitação de
interesse social.

Também a não utilização dos instrumentos administrativos e fiscais previstos
no Estatuto da Cidade, que possam intervir no mercado da terra contribui para o
aumento da demanda por habitação popular.
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.
TABELA 17 – DISPONIBILIDADE DE TERRAS PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL NO MUNICIPIO

Fonte: IPPUC/2007
Elaboração: IPPUC/2007

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.
No item SIMULAÇÃO DAS NECESSIDADES HABITACIONAIS PARA
ATENDIMENTO TOTAL DAS DEMANDAS DETECTADAS, foi identificada a
necessidade

14.615.720,28m²

para

atendimento

ao

déficit

habitacional

e

reassentamentos com o padrão de ocupação horizontal, 8.836.415,60 m² para o
padrão misto e 3.057.110,91 m² para o padrão vertical.
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MAPA 33 – LOTES VAGOS E ZONEMANETO EM ÁREAS APTAS Á HABITAÇÃO
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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.
Curitiba possui área de apenas 432 km², é cercada a Leste e Oeste pelas
Áreas de Proteção Ambiental do Rio Passaúna e do Rio Iguaçu, ao Norte pelo
Aqüífero Karst o que reduz a sua área efetivamente ocupável. Nas áreas restantes
desocupadas possui também restrições a ocupação em função da hidrografia,
atingimento por bosques nativos relevantes e áreas com declividade acentuada
principalmente na região Norte.
Ressalta-se que 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.
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8

SIMULAÇÃO DE 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.
8.1

CUSTOS PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E REASSENTAMENTOS

Nesse item são quantificados os custos da regularização fundiária no próprio
local e os reassentamentos, tomando por base os dados levantados no item
SIMULAÇÃO DAS NECESSIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS
DEMANDAS DETECTADAS.
.
8.1.1

Quantificação da demanda por terreno para reassentamento.
Para as propostas de padrão de ocupação horizontal, misto e vertical,

conforme explicitado no Anexo 03 tem-se como demanda de terreno:
Padrão de Ocupação Horizontal – 8.219.751,40 m²

8.1.2

Padrão de Ocupação Misto –

4.969.521,73 m²

Padrão de Ocupação Vertical –

1.719.292,05 m²

Quantificação do número de domicílios.
O número de domicílios a ser construído corresponde ao número de

reassentamentos necessários equivalente a 25.505 unidades habitacionais.

8.1.3

Custo da Infra-Estrutura
Optou-se por definir o custo médio de implantação de infra-estrutura básica

(rede de abastecimento de água, rede de esgoto, rede de energia elétrica, drenagem
e revestimento primário), chegando-se a um custo de R$ 3.200,00 por domicílio.

174

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Habitação e Habitação de Interesse Social

No levantamento efetuado no Plano de Regularização Fundiária em Áreas
de Preservação Permanente detectou-se um total de 62.601 domicílios em
assentamentos espontâneos, loteamentos clandestinos e assentamentos do
Programa PROLOCAR, que serão considerados para o custo da infra-estrutura
básica.
QUADRO 30 – CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA BÁSICA
NUMERO DE DOMICÍLIOS
TIPOLOGIA

CUSTO TOTAL

Regularização Fundiária no Local

37.096

R$ 118.707.200,00

Reassentamento

25.505

R$ 81.616.000,00

Total

62.601

R$ 200.323.200,00

Fonte: COHAB-CURITIBA - 2007

8.1.4 Custo das Construções para reassentamento
Foram adotados 3 padrões de ocupação, horizontal, misto e vertical. Para o
padrão de ocupação horizontal, três padrões arquitetônicos, casa com 27m², com
33m² e sobrado com 51m², para ocupação mista 50% com os três padrões
arquitetônicos da ocupação horizontal e 50% com apartamentos, e no vertical o
apartamento de 50m².
QUADRO 31 – CUSTO DAS CONSTRUÇÕES
QUANTIDADE
(Nº. DE DOMICÍLIOS)

CUSTOS TOTAIS

Casa – 27 m²

25.505

R$ 306.060.000,00

Casa – 33 m²

25.505

R$ 382.575.000,00

Sobrado – 51 m²

25.505

R$ 637.625.000,00

Apartamento – 50 m²

25.505

R$ 867.170.000,00

PADRÕES ARQUITETÔNICOS

Fonte: COHAB-CURITIBA - 2007

8.1.5

Custo das ações de regularização fundiária

Adota-se para as ações de Regularização Fundiária o valor estabelecido
pelo Ministério das Cidades no Programa de Urbanização, Regularização e
Integração de Assentamentos Precários: Apoio a Projetos de Regularização
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Fundiária de Assentamentos Informais em áreas urbanas, que corresponde a R$
200,00 por domicílio.
QUADRO 32 – CUSTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
QUANTIDADE
TIPOLOGIA
(Nº. DE DOMICÍLIOS)

CUSTOS DAS AÇÕES

Regularização Fundiária

37.096

R$ 7.419.200,00

Reassentamento

25.505

R$ 5.101.000,00

Total

62.601

R$ 12.520.200,00

Fonte: COHAB-CURITIBA - 2007

8.1.6

Custo da terra para reassentamento
Para o custo adotou-se o valor médio de R$ 30,00/m² de terreno. Dependendo

da localizacao da area para reassentamento este valor pode vir a ser majorado.
QUADRO 33 – ESTIMATIVA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE TERRAS NECESSÁRIAS PARA
REASSENTAMENTO
ÁREA NECESSÁRIA
CUSTO TOTAL
TIPOLOGIA DE OCUPAÇÃO
(M²)
Horizontal

8.219.751,40

R$ 246.592.542,00

Mista

4.969.521,73

R$ 149.085.651,90

Vertical

1.719.292,05

R$ 51.578.761,50

Fonte: COHAB-CURITIBA – 2007

8.1.7

Estimativa de custo total para regularização fundiária e reassentamento
A tabela a seguir demonstra a consolidação dos custos levantados. Nesse

custo não foi considerado o valor do terreno de propriedade particular da ocupação a
ser regularizada no próprio local, supondo a utilização dos instrumentos de política
urbana do Plano Diretor (transferência do potencial construtivo, direito de preempção,
operações urbanas etc...), para repasse dessas áreas ao município.
No caso de necessidade de aquisição dessas áreas de propriedade particular,
os custos serão acrescentados de aproximadamente R$ 210.000.000,00 uma vez que
em torno 7.000.000,00 m² de áreas particulares são ocupadas por população de baixa
renda.
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TABELA 18 – ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL PARA REASSENTAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COM PADRÃO DE OCUPAÇÃO HORIZONTAL, MISTO E VERTICAL
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO
LOCAL

REASSENTAMENTO

Padrão de
Ocupação

Horizontal

Tipo de
Moradia

Quantidade
(nº. de Unidades)

TOTAL

Custo
Infra, Terra, Edificação,

Quantidade (nº. de

Custo (1)

Quantidade

Custo

Unidades)

Infra e Ações

(nº. por unidade)

Infra, Terra, Edificação, Ações

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

Sobrado 51m²

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

25.505

R$ 860.675.151,90

62.601

R$ 986.801.551,90

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

Casa 27m²
Apto 50m²
37.096

Casa 33m²
Mista

R$ 126.126.400,00

Apto 50m²
Sobrado 51m²
Apto 50m²
Vertical

Apartamento
50m²

Fonte: COHAB-CURITIBA – 2007
OBS: (1) Não considera o custo da terra dos imóveis de propriedade particular ocupados por população de baixa renda, estimado em R$ 210.000.000,00.
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8.2

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.

8.2.1

Quantificação da demanda por terreno
Para os padrões de ocupação propostos, há necessidade de:
Padrão de Ocupação Horizontal – 6.395.968,88 m²

8.2.2

Padrão de Ocupação Misto –

3.866.893,87 m²

Padrão de Ocupação Vertical –

1.337.818,86 m²

Quantificação do número de domicílios
O número de domicílios a ser construído é de 19.846.

8.2.3

Custo da infra-estrutura
Adotando-se R$ 3.200,00/dom. para a infra-estrutura tem-se um custo de R$

63.507.200,00.

8.2.4

Custos das unidades habitacionais
Para os mesmos padrões arquitetônicos utilizados nos reassentamentos tem-

se:
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QUADRO 34 – CUSTOS DAS UNIDADES HABITACIONAIS
PADRÕES ARQUITETÔNICOS

QUANTIDADE (Nº DE DOM.)

CUSTOS TOTAIS

CASA – 27m²

19.846

R$ 238.152.000,00

CASA – 33m²

19.846

R$ 297.690.000,00

SOBRADO – 51m²

19.846

R$ 515.996.000,00

APTO – 50m²

19.846

R$ 674.764.000,00

Fonte: COHAB – Curitiba - 2007

8.2.5

Custo da terra
Adotando-se o valor de R$ 30,00/m² do terreno para os padrões de ocupação

propostos o custo da terra será:
QUADRO 35 –ESTIMATIVA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE TERRAS NECESSÁRIAS PARA O
ATENDIMENTO DO DÉFICIT HABITACIONAL
PADRÃO DE OCUPAÇÃO

ÁREA NECESSÁRIA (M²)

CUSTO TOTAL (R$)

Horizontal

6.395.968,88

R$ 191.879.066,40

Misto

3.866.893,87

R$ 116.006.816,10

Vertical

1.337.818,86

R$ 40.134.565,80

Fonte: COHAB-CURITIBA /2007

8.2.6

Estimativa do custo total para atendimento do déficit habitacional
A tabela a seguir demonstra a consolidação dos custos levantados.

179

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Habitação e Habitação de Interesse Social

TABELA 19 – ESTIMATIVA DO CUSTO PARA ATENDIMENTO AO REMANESCENTE DO DÉFICIT HABITACIONAL

PADRÃO DE

TIPO DE MORADIA

OCUPAÇÃO

Horizontal

Mista

QUANTIDADE (nº
UNIDADES)

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/ Apto 50

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

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

Vertical

Apto 50m²

Fonte: COHAB – Curitiba – 2007
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8.3

CUSTOS TOTAIS

Apresenta-se a seguir o custo total referente a regularização fundiária,
reassentamentos e remanescente do déficit habitacional.
8.3.1

Custo da infra-estrutura

Regularização Fundiária no Local –
Reassentamentos
Remanescente do déficit
TOTAL
8.3.2

R$ 118.707.200,00
R$ 81.616.000,00
R$ 63.507.200,00
R$ 263.830.400,00

Custo das construções (Déficit Total)

Neste item estão considerados 25.505 domicílios em reassentamentos e
19.846 domicílios que correspondem ao remanescente do déficit habitacional.
QUADRO 35 – CUSTO DAS CONSTRUÇÕES
PADRÕES ARQUITETÔNICOS

QUANTIDADE (Nº unidades)

CUSTO (R$)

Casa 27m²

45.351

R$ 544.212.000,00

Casa 33m²

45.351

R$ 680.265.000,00

Sobrado 51m²

45.351

R$ 1.179.126.000,00

Apto – 50m²

45.351

R$ 1.541.934.000,00

Fonte: COHAB-CT - 2007

8.3.3

Custo das ações de regularização fundiária

O custo das ações de regularização fundiária perfaz um total de R$
12.520.200,00.
8.3.4

Custo da terra

QUADRO 36 – ESTIMATIVA DO CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE TERRAS NECESSÁRIAS AO DÉFICIT
HABITACIONAL
TIPOLOGIA DA OCUPAÇÃO

ÁREA NECESSÁRIA (m²)

CUSTO TOTAL (R$)

Horizontal

14.615.720,28

R$ 438.471.608,40

Mista

8.836.415,60

R$ 265.092.246,80

Vertical

3.057.110,91

R$ 91.713.327,30

Fonte: COHAB – Curitiba - 2007
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8.3.5

Custo total
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.
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9

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.
TABELA 21 – RECURSOS INVESTIDOS EM HABITAÇÃO – PERIODO 2001 A 2006
ORIGEM
DO
RECUSO

RECURSOS INVESTIDOS POR ANO
2001 (R$)

2002 (R$)

2003 (R$)

2004 (R$)

2005 (R$)

2006 (R$)

Total (R$)

MUNICÍPIO
COHABCURITIBA,
FMH

4.723.659,71

2.610.000,00

4.496.395,90

12.304.441,80

10.173.899,00

12.234.083,45

46.542.479,86

GOVERNO
FEDERAL

14.975.835,46

3.510.000,00

20.295.000,00

24.495.000,00

20.224.000,00

56.776.019,00 140.275.854,46

6.383.753,19

-

-

6.300.000,00

-

26.083.248,36

6.120.000,00

24.791.395,90

43.099.441,80

30.397.899,00

FONTES
INTERNAC
IONAIS
Total

-

12.683.753,19

69.010.102,45 199.502.087,51

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

SIMULAÇÃO

DE

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.
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No entanto já a partir do ano de 2007, o montante de investimentos na área
habitacional, tanto do governo municipal como do governo federal tiveram uma
ampliação considerável.
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.
Esses recursos serão aplicados na urbanização, regularização fundiária de
ocupações irregulares, e na provisão de novas unidades habitacionais tanto para
reassentamentos quanto para atendimento aos inscritos no cadastro da COHABCURITIBA.
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.
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10 LINHAS PROGRAMÁTICAS DE AÇÃO

10.1

URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

O Programa de Urbanização e Regularização Fundiária, 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.
A melhoria das condições de vida da população residente em áreas de
ocupação irregular envolve ações de urbanização e reassentamento de famílias
(para desadensamento, remoção das ocupações em áreas de preservação
permanente, áreas de risco, faixas de domínio de rodovias, linhas de alta tensão,
implantação de sistema viário e infra-estrutura).
Também envolve ações de recuperação ambiental das áreas degradadas
pela ocupação desordenada e de trabalho social com o objetivo de garantir
condições para o exercício da participação comunitária, para a melhoria da
qualidade de vida das famílias, que se expressa e se desenvolve através da
promoção, mobilização e organização das comunidades, educação sanitária e
ambiental, implantação de atividades voltadas à geração de trabalho e renda e
integração nos serviços e programas sociais.
Os programas e projetos de urbanização e regularização fundiária no
município seguem as seguintes linhas de ação:
- Urbanização de assentamentos – tem como objetivo a melhoria das
condições de habitabilidade da população residente nas áreas de ocupação irregular
e a integração com o entorno, compreendendo obras para viabilizar a circulação
interna e externa ao assentamento, eliminar situações de risco, garantir a
salubridade e implantar infra-estrutura (redes de drenagem, coleta de esgoto,
energia elétrica, abastecimento de água, iluminação pública e sistema viário);
- Provisão de novas unidades habitacionais – tem como objetivo o
atendimento de famílias nos casos de necessidade de reassentamento em novo
loteamento, remanejamento dentro da área de ocupação irregular e/ou quando há
necessidade de melhoria das condições de habitabilidade das moradias;
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- Regularização Fundiária – visa a titulação dos moradores, de forma a
integrá-los à legalidade urbana, com acesso ao sistema viário e à rede de infraestrutura urbana, garantindo uma fração mínima de solo por família que permite a
regularização da moradia com padrões de habitabilidade adequados;
- Recuperação ambiental – tem o objetivo de auxiliar na prevenção,
minimização ou redução da degradação do ambiente, envolvendo várias soluções
como a correção dos processos já instalados, tratamento das áreas marginais dos
rios, melhoria das condições de moradia e implantação de infra-estrutura;
- Participação da comunidade – entendida como um processo pedagógico de
construção de cidadania que visa a integração da população local em todas as
etapas do projeto, desde a elaboração até sua implantação, com objetivo de
adequá-lo às necessidades das comunidades beneficiadas, promovendo a gestão
participativa e a sustentabilidade do empreendimento.
- Recuperação da moradia – tem por objetivo a recuperação das moradias
atingidas por sistema viário, em que seja necessária a demolição de parte da
edificação, sendo reconstruída área equivalente à demolida em outro local dentro do
mesmo lote.
- Melhorias habitacionais - tem por objetivo melhorar as condições de
habitabilidade das moradias, e compreendem reformas necessárias nas edificações,
construção de instalações sanitárias, no caso das moradias não possuem esse tipo
de instalação.
- Prevenção e contenção de novas ocupações irregulares - consiste na
vigilância das áreas públicas para conter novas ocupações irregulares.
O processo de regularização permite a inclusão do assentamento na cidade
formal, dando uma existência legal à ocupação. Isto requer a aprovação da planta
do loteamento, dando origem ao título definitivo.
As ações para a regularização fundiária no Município de Curitiba
compreendem:
- levantamento da situação dominial da área (documentação);
- levantamento planialtimétrico cadastral para definir a configuração da
ocupação;
- realização de cadastro socioeconômico dos moradores, identificando as
famílias e numerando os domicílios;
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- elaboração de planta de loteamento compatibilizando ao máximo a
distribuição das moradias na área com os padrões urbanísticos legais;
- aprovação da planta de loteamento junto aos órgãos municipais e estaduais
competentes;
- registro da planta de loteamento no cartório de registro de imóveis;
- elaboração do perfil socioeconômico dos moradores e negociação com as
famílias para a comercialização dos lotes, com prazos de financiamento e condições
de pagamento que levam em conta o orçamento familiar;
- assinatura do contrato de financiamento;
- entrega de escritura definitiva às famílias.
Todas as ações de regularização fundiária, aqui entendida como a titulação
dos lotes aos moradores, são precedidas da urbanização da área.
O projeto de urbanização prevê a complementação da infra-estrutura
existente, ou sua implantação total quando for o caso, com drenagem de águas
pluviais, rede de esgoto, abastecimento de água, energia elétrica, iluminação pública
e revestimento das vias, o qual dependendo dos recursos disponíveis é o pavimento
definitivo (asfalto).
As ações prevêem ainda, a construção de equipamentos comunitários, como
creches, escolas, unidades de saúde, centros de referencia da assistência social
(CRAS), casas da comunidade, áreas de lazer, recuperação ambiental das Áreas de
Preservação Permanente ao longo dos rios.
No caso em que haja a necessidade de realocação de famílias em situação
de risco, localizadas em Áreas de Preservação Permanente, sob faixas de alta
tensão, faixas de domínio de rodovias, ferrovias, áreas necessárias ao sistema viário
ou desadensamento de moradias, a Prefeitura, através da COHAB-CURITIBA,
adquire área próxima para reassentamento, implanta a infra-estrutura necessária,
constrói as unidades habitacionais, e se necessário gestiona junto às secretarias
competentes a implantação dos equipamentos sociais e comunitários.
A necessidade de ter as ocupações irregulares hierarquizadas por prioridade
de intervenção levou o município a reunir em 2000 uma equipe de trabalho
multidisciplinar e multisetorial, com técnicos das diversas Secretarias Municipais,
que estabeleceu os critérios adequados para a análise de cada ocupação.
Definidos os critérios, todas as áreas receberam pontuação de 1 a 10 para
cada um dos mesmos, sendo maior a pontuação quanto melhor o enquadramento
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da ocupação no critério em análise. Assim a área em melhor situação teria no
máximo 90 pontos e ocuparia o último lugar na priorização.
Os critérios definidos foram:
- condições topográficas;
- grau de consolidação;
- situação de risco e insalubridade;
- acessibilidade e categoria de acesso;
- infra-estrutura;
- situação dominial (propriedade da área);
- viabilidade de regularização fundiária;
- demanda por reassentamento.
Em 2006 foi iniciado o Plano Municipal de Regularização Fundiária em Áreas
de Preservação Permanente, com o objetivo de atender as condições estabelecidas
pela Resolução 369/2006 do CONAMA.
Esse Plano, discutido com a comunidade, Câmara de Vereadores, técnicos
das Secretarias Municipais e Câmara Técnica de Habitação através de reuniões e
audiências públicas, propôs nova categoria de hierarquização para as intervenções
nas ocupações irregulares, levando-se em consideração de forma mais incisiva, a
questão da degradação ambiental e dos recursos hídricos do município.
Essas propostas foram aprovadas pelo Conselho Consultivo do IPPUC e
Conselho Municipal do Meio Ambiente.
Desta forma as intervenções nas ocupações irregulares deverão ser
priorizadas, além dos critérios relacionados anteriormente, com os critérios de
localização em:
- Áreas de Proteção Ambiental – APAs;
- áreas sujeitas à inundação;
- rios do Anel de Conservação Sanitário Ambiental – Barigui, Belém Norte,
Padilhas, Iguaçu, Bacacheri, Cachoeira e Antonio da Rosa;
- rios objeto de projetos estratégicos da SMMA;
- demais rios do município.
A localização receberá pontuação de 1 a 5, onde a maior prioridade terá a
menor pontuação, que associada aos critérios já em utilização definirá a
hierarquização e prioridade das intervenções no município.
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Através dos recursos do Governo Federal, Programa Habitar Brasil/BID, do
FONPLATA (Fondo Financiero para Desarrollo de la Bacia del Plata), do Fundo
Municipal de Habitação, recursos do Orçamento Geral da União, recursos próprios
da Prefeitura de Curitiba e da COHAB-CURITIBA, encontram-se em processo de
regularização entre outros os seguintes projetos:
- Bolsão Audi/União – área que abriga cerca de 3.144 famílias distribuídas
em cinco Vilas sem nenhuma infra-estrutura, onde serão efetuadas ações de
urbanização, contenção de cheias, realocação, melhorias habitacionais e trabalho de
desenvolvimento social.
- Moradias Pinhão – projeto para reassentamento de 39 famílias que se
encontram em situação de risco.
- Terra Santa – complementação da atuação iniciada em 2004, com
atendimento de 1.077 famílias, com a regularização das moradias que estão em
local onde não há impedimento para a sua permanência, reassentamento de 479
famílias em situações de risco, obras de urbanização, melhoria habitacional,
recuperação ambiental, construção de equipamentos comunitários e trabalho de
desenvolvimento social.
- Vila Pantanal e Vila Bela Vista do Passaúna – áreas a serem beneficiadas
com implementação de urbanização, construção de casa comunitária na Vila
Pantanal e implantação de novos loteamentos para receber as famílias a serem
reassentadas das duas áreas, construção de casas e de creche na área destinada
ao reassentamento dos moradores da Vila Bela Vista do Passaúna e trabalho de
desenvolvimento social para as duas comunidades.
- Vila Savana e Lorena – são duas áreas próximas, com padrão de ocupação
e perfil de população semelhante e concentram 275 famílias. Para essas áreas esta
previsto urbanização das vilas, o assentamento definitivo de parte das famílias no
próprio local, o reassentamento de 103 famílias em novo loteamento no próprio
bairro e trabalho de desenvolvimento social.
Uma das prioridades da atual gestão do Governo Municipal, o Programa Moro
Aqui, vem apresentando resultados animadores em seus 02 primeiros anos de
existência, pois as metas propostas quando da sua formulação estão sendo
amplamente superadas. O programa possui 02 linhas de ações básicas, uma voltada
para a regularização fundiária propriamente dita e outra para a urbanização das
áreas de ocupação irregular.
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Na vertente da urbanização de ocupações irregulares foram conquistados
grandes avanços com a obtenção de financiamento junto ao Governo Federal e
FONPLATA, destinados a implantação de obras de infra-estrutura e construção de
casas em 15 vilas da cidade, beneficiando mais de 6.000 famílias, que passarão a
ter acesso aos serviços urbanos básicos e, na seqüência, ao título de propriedade
de seu terreno.
Ainda

dentro

das

ações

desenvolvidas

no

Programa

Moro

Aqui,

especificamente para a urbanização dos assentamentos espontâneos, através de
recursos municipais e federais, está previsto para o biênio 2007-2008 a urbanização
de 32 áreas, localizadas nas bacias hidrográficas do Ribeirão dos Padilhas, Rio
Belém, Rio Formosa, Rio Iguaçu e Rio Barigui, contemplando 8.681 famílias, das
quais 5.138 serão reassentadas por estarem em Áreas de Preservação Permanente
e em situação de risco e 3.543 permanecerão no próprio local.

10.2

ATENDIMENTO DOS 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:

10.2.1 Lotes urbanizados e financiamento para material de construção
Produção de unidades habitacionais para atender as famílias com renda de
até 3 s.m. Os lotes são produzidos pela COHAB-CURITIBA e entregues com infraestrutura básica (ruas ensaibradas, rede de drenagem, água, esgoto e energia
elétrica).
Os loteamentos são idealizados de acordo com as diretrizes de planejamento
da cidade, por isso, os empreendimentos reservam área para a implantação de
equipamentos comunitários e para atividades geradoras de emprego e renda. Os
loteamentos recebem melhorias gradativas, executadas pelo município à medida
que se consolida a ocupação pelas famílias. Os lotes têm área média de 140 m² e a
construção de casas fica por conta de cada família.
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O financiamento para material de construção é possível através de parceria
da COHAB-CURITIBA com a CAIXA. 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.

10.2.2 Programa de Arrendamento Residencial – PAR
Resultado de parceria entre COHAB-CURITIBA, CAIXA e iniciativa privada,
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 com prazo de 15 anos. Os
empreendimentos são realizados prioritariamente em áreas de reserva da COHABCURITIBA, já estruturadas e dotadas de infra-estrutura e equipamentos. Consistem
em condomínios de apartamentos, com blocos de até quatro pavimentos, com
unidades que tem área média de 50 m² e são destinadas a famílias com renda entre
3 e 6 s.m. do cadastro da COHAB-CURITIBA.
As primeiras unidades habitacionais foram entregues em 2001 e desde então
foram produzidas 3.366. No momento estão contratadas e em obras 1.455 unidades
habitacionais e com previsão de contratação de mais 366 unidades.

10.2.3 Programa de Parceria com a Iniciativa Privada
Surgiu no início da década de 90, como alternativa a falta de recursos do
Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Desde a sua criação foram produzidos
25.516 lotes, todos eles destinados a famílias com renda a partir de 2 s.m.
O programa possibilita aos proprietários de áreas e loteadores, executar
projetos de loteamentos com os mesmos parâmetros adotados pela COHABCURITIBA, com lotes menores e infra-estrutura simplificada.
A COHAB-CURITIBA orienta a elaboração dos projetos, de acordo com as
diretrizes do programa habitacional do município e do planejamento da cidade.
Depois, acompanha a sua aprovação na Prefeitura, agilizando os trâmites
burocráticos, e fiscaliza as obras. O empreendedor assume todos os custos do
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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 3 s.m, as unidades restantes são vendidas diretamente
pelo parceiro para as famílias com renda acima de 3 s.m. Na ocasião da
comercialização, o empreendedor pode contar com outra facilidade oferecida pelo
programa, que é a clientela representada pelos candidatos inscritos na COHABCURITIBA.
Na prática, a parceria traz vantagens para todos os segmentos envolvidos:
- para a COHAB-CURITIBA – permite manter a produção e o atendimento às
famílias sem a necessidade de investir na compra de terrenos e na implantação da
infra-estrutura, e garante a destinação de áreas ociosas para a habitação de
interesse social;
- para os empreendedores – possibilita maior aproveitamento das áreas,
minimiza os gastos com a execução da infra-estrutura e oferece oportunidade de
atuar em um segmento de mercado com grande demanda;
- para as famílias – possibilita a oferta de um produto com custo acessível a
sua capacidade de pagamento;
- para a cidade – permite planejar a ocupação de áreas livres de forma
ordenada, seguindo normas urbanísticas e dentro de um contexto de expansão
urbana. A urbanização ocorre de forma progressiva, com o município concentrando
esforços na implantação de equipamentos comunitários e na implantação da oferta
de serviços públicos.

10.3

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.

10.3.1 Alvará Simplificado para Moradia Popular
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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, serviço oferecido gratuitamente à população.
O programa 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,
5 s.m., possua um único imóvel.
O Alvará Simplificado 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. O projeto da casa é feito pela equipe de técnicos (engenheiros,
arquitetos e estagiários de engenharia e arquitetura), de acordo com as aspirações e
as necessidades de cada família.
Durante a construção, a família terá orientação técnica e, ao final, irá requerer
o certificado de vistoria de conclusão de obras (CVCO) e fazer a averbação no
Registro de Imóveis. Com o registro, a família ganha outro benefício, que é a
isenção de IPTU, concedida pela Prefeitura para imóveis com área inferior a 70m² e
valor venal de até R$ 26,1 mil (valor válido para o imposto de 2006).
Desde 1993 foram outorgados 8.595 alvarás e elaborados 6.138 projetos.

10.3.2 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.
QUADRO 37 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO: ARRECADAÇÃO
FMH – RECEITA DE SOLO CRIADO
R$ ATUALIZADO pela UPR – 31.05.2007

ANO
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Dec. de 90

R$ 19.113.972,51

2000

R$ 1.610.731,35

2001

R$ 2.223.212,09

2002

R$ 1.287.031,17

2003

R$ 637.213,97

2004

R$ 614.621,71

2005

R$ 1.925.050,43

2006

R$ 1.323.222,57

2007

R$ 682.751,24

TOTAL

R$ 29.417.807,04

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 de seu Conselho Gestor, nos moldes fixados na
legislação federal. Curitiba já elaborou legislação criando o novo Fundo Municipal de
Habitação e Conselho Gestor que foi encaminhada a Câmara Municipal de Curitiba
em dezembro de 2007.

10.3.3 Prevenção e Contenção de Novas Ocupações Irregulares
O Município de Curitiba acompanha a evolução do problema das ocupações
irregulares de maneira sistemática desde 1971, através de contagem de domicílios a
cada quatro anos no máximo, bem como a identificação e registro de novas áreas
ocupadas por meio de vistoria e fiscalização dos vários órgãos do município. Com
base nesses dados o IPPUC efetua a sistematização das informações para fins de
planejamento de ações nos planos de governo.
Os primeiros levantamentos da década de 70 registraram a existência de 21
ocupações irregulares com 2.213 domicílios e após 35 anos 341 ocupações com
62.267 domicílios, evidenciando um crescimento brutal ao longo de três décadas.
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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 da qual a população pode informar
sobre possíveis ocorrências em andamento ou planejamento.
No caso de denúncia de que a ocupação está ocorrendo em área de
propriedade particular, a Guarda Municipal identifica o proprietário da área, entra em
contato, informando-o e orientando-o a tomar as medidas judiciais cabíveis. Se o
proprietário não for localizado, ao Poder Público resta a alternativa de acionar o
Ministério Público, solicitando abertura de ação de despejo por dano ambiental se a
área for caracterizada como de preservação.
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.
No caso das condicionantes de caráter físico e as ações de monitoramento
não serem suficientes e ocorrerem novas tentativas de ocupação, as medidas
cabíveis e previstas em lei são adotadas, através da notificação extrajudicial com
prazo de 48 horas para efetuar a demolição, ação judicial de reintegração de posse,
ação de despejo por dano ambiental ou ação de despejo por obstrução de via
pública.

10.3.4 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.
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Anualmente são atendidas em media 120 famílias nessas condições.

10.3.5 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; e subsidiando o custo
total da instituição financeira/agente financeiro do SFH, relativo à geração e
manutenção

do

financiamento/parcelamento

habitacional

(contratação,

administração e cobrança e os custos de alocação, remuneração e perda de capital).
São modalidades do PSH:
- produção de moradias - objetiva a produção de unidades habitacionais,
dotadas de padrões mínimos de habitabilidade, observadas as posturas
municipais.
- aquisição de moradias - objetiva a aquisição de unidades habitacionais
prontas, dotadas de padrões mínimos de habitabilidade, observadas as
posturas municipais.
O cidadão interessado em obter os benefícios do programa deverá procurar o
órgão equivalente do seu estado, Distrito Federal ou do seu município para se
cadastrar e obter maiores informações.
Os municípios, Distrito Federal e estados interessados em participar do
programa deverão cadastrar e organizar em grupos os cidadãos, apresentar
proposta de participação no programa à instituição financeira habilitada, e
responsabilizar-se pela concepção do projeto de empreendimento habitacional e
pela respectiva contrapartida necessária a sua viabilização.
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.
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11 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.
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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
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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;
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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.

201

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Habitação e Habitação de Interesse Social

OBJETIVOS, PRINCÍPIOS E
DIRETRIZES E LINHAS DE AÇÃO
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1

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.

2

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.
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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.
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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.

3

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.
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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 a 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.

4

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 à 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.
206

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Habitação e Habitação de Interesse Social

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.
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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.
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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.
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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 desenvolvimento 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.
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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.
211

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Habitação e Habitação de Interesse Social

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.
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SISTEMA DE INFORMAÇÕES E
ACOMPANHAMENTO
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1

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.

1.1

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.
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1.2

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
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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.

1.3

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
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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.
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1.4

METODOLOGIA

1.4.1 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 – UAS48, 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

48

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.
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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).
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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.

1.4.2 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.

1.4.3

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.
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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.
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GLOSSÁRIO
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
AGENDA 21 – Programa de ação para viabilizar a adoção do desenvolvimento sustentável e ambientalmente
racional em todos os países.
APAs – Áreas de Proteção Ambiental
APPs – Áreas de Preservação Permanente
Bacen – Banco Central do Brasil
BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
BNH – Banco Nacional de Habitação
CADU – Cadastro Único para Programas Sociais
CAIXA – Caixa Econômica Federal
CBTU – Companhia Brasileira de Trens Urbanos
CAIXA – Caixa Econômica Federal
CIC – Cidade Industrial de Curitiba
CMN – Conselho Monetário Nacional
CNDU – Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano
COHAB-CT – Companhia de Habitação Popular de Curitiba
COHAPAR – Companhia da Habitação do Paraná
COMEC – Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente
CPMF – Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira
CRAS – Centros de Referencia da Assistência Social
CUB – Custo Unitário Básico
CVCO – Certificados de Vistorias e Conclusão de Obras
DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito
ECA – Direitos da criança e adolescente
ETAs – estações de Tratamento de Água
ETEs – Estações de Tratamento de Esgoto
FASE - Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional
FCP – Fundação da Casa Popular
FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FJP – Fundação João Pinheiro
FMH – Fundo Municipal de Habitação
FMHIS – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
FNHIS – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
FONPLATA – Fondo Financiero para Desarrollo de la Bacia del Plata (organismo internacional)
GAALIS – Grupo de Análise e Aprovação de Loteamento de Interesse Social
IAPs – Institutos de Aposentadorias e Pensões
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social
IPEQ – Instituto de Pesquisa, Estatística e Qualidade
IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
IPPUR - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional
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IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano
IQV – Indicadores de Qualidade de Vida em Curitiba
ISS – Imposto Sobre Serviços
ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis
IVVI – Índice de Velocidade de Vendas Imobiliária Residencial
Mcidades – Ministério das Cidades
MDU – Ministério de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
MERCOSUL – Mercado Comum do Sul
METRODATA - Informações Básicas das Regiões Metropolitanas Brasileiras
MPOG – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
NBR-9050 – Acessibilidade a Edificações Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos
NUC – Núcleo Urbano Central
PAR – Programa de Arrendamento Residencial
PDI – Plano de Desenvolvimento Integrado
PEA – População Economicamente Ativa
PIA – População em Idade Ativa
PIB – Produto Interno Bruto
PLANHAP – Plano de Habitação Popular
PMC – Prefeitura Municipal de Curitiba
PME – Pesquisa Mensal de Empregos
POC – População Ocupada
PRFAPP – Plano de Regularização Fundiária em Áreas de Preservação Permanente
PROLOCAR – cadastramento e seleção de áreas ociosas pertencentes ao município de Curitiba e a execução
de loteamento de interesse social, para famílias de baixa renda, garantida a sua permanência no local através da
permissão de uso autorizado pelo poder público.
PSH - Programa de Subsídio Habitacional
PUC Minas – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
REGULA – Sistema de Informação da COHAB-CURITIBA relacionado à regularização fundiária, contendo os
dados socioeconômicos coletados das comunidades.
RIT – Rede Integrada de Transporte
RMC – Região Metropolitana de Curitiba
SANEPAR – Companhia de Saneamento do Paraná
SBPE – Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo
SEDU – Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República
SEHIS – Setores Especiais de Habitação de Interesse Social
SE-OI – Setor Especial de Ocupação Integrada
SEPURB – Secretaria de Política Urbana
SERFHAU – Serviço Federal de Habitação e Urbanismo
SFH – Sistema Financeiro de Habitação
SGM – Secretaria do Governo Municipal
SIFHAP – Sistema Financeiro de Habitação Popular
Sinduscon-PR – Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná
s.m. – Salario Minimo
SMMA – Secretaria Municipal do Meio Ambiente
SMU – Secretaria Municipal de Urbanismo
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SNHIS – Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social
SUS – Sistema Único de Saúde
TRENSURB – Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre
UA – Projetos Integrados de Urbanização de Assentamentos Subnormais
UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas
ZA – Zonas Agrícolas
ZEHIS – Zona Especial de Habitação de Interesse Social
ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social
ZR – Zona Residencial
ZR-AG – Zona Residencial Alto da Glória
ZR-B – Zona Residencial Batel
ZR-M – Zona Residencial Mercês
ZT-BR116 – Zona de Transição BR116
ZT-NC – Zona de Transição Nova Curitiba
ZR-OC – Zona Residencial de Ocupação Controlada
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