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Resumo

O texto propõe uma reflexão sobre a densidade e índices de ocupação dos 

loteamentos como uma das evidências do processo de ocupação aqui considerado 

fator de risco para o abastecimento público da Região Metropolitana. São 

analisados dados de  ocupações legais e ilegais nos municípios de Pinhais e 

Piraquara, em três recortes espaciais específicos, nos anos 2000 e 2005, e é 

apresentada uma discussão dos resultados. Trata-se de uma pesquisa descritiva, 

documental, na qual foram utilizadas fontes secundárias como informações 

censitárias do IBGE; cadastro de loteamentos da Coordenação da Regão 

Metropolitana de Curitiba - COMEC e cadastro de consumidores de energia elétrica 

da Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL. A metodologia consistiu 

no cruzamento de informações e análise com uso dos programas EXCEL e ArcView 

v.3.2/ESRI. O trabalho se situa no âmbito do Grupo de Pesquisa “Cidade, meio 

ambiente e políticas públicas’, sediado no Laboratório de Arquitetura e Urbanismo 

LAURB, que integra o Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPR, tendo o 

trabalho desta etapa contado com colaboração de estudantes bolsistas4.
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Introdução

O objetivo do trabalho é analisar a densidade de ocupação de loteamentos 

legais e ilegais que configuram um adensamento urbano que resulta em aparente 

contradição com a conservação dos mananciais que abastecem o pólo 

metropolitano, o qual concentra 90% da população regional. O adensamento urbano 

na área leste da RMC também contraria diretrizes de ordenamento das estruturas 

físicas, fluxos e equipamentos de suporte ao desenvolvimento regional ditadas 

desde os anos setenta (PDI/78; LIMA, 2000), e que foram recentemente atualizadas

(COMEC, 2001b). Existem pressões para ocupação dessas áreas e outras próximas 

devido às facilidades que apresentam no cotidiano de  pessoas de várias classes de 

renda, como deslocamento com uso do sistema integrado de transporte coletivo RIT, 

e toda uma otimização da relação tempo-espaço para realização do acesso a locais 

de trabalho, de atendimento de saúde, educação, comércio e lazer.

O trabalho está organizado a partir de considerações de ordem teórica para, na 

seqüência apresentar os procedimentos metodológicos adotados, seguidos da 

análise de dados e uma breve discussão dos resultados. O texto é finalizado com 

considerações que salientam as perspectivas de conduzir uma sustentabilidade 

urbana com os sujeitos desse espaço, considerando seu cotidiano.

1. OCUPAÇÃO E SUSTENTABILIDADE – uma síntese para discussão

Em paralelo a emergência de novas e poderosas forças do modelo neoliberal, 

como adverte RIBEIRO (2003, p.23) houve um certo ‘esverdeamento’ de discussões 

e de propostas de intervenção no urbano tornando comuns termos já não tão novos 

como sustentabilidade urbana, ambiental-urbano além da elaboração de legislação 

específica, ambiental urbana; instrumentos técnico-legais como o licenciamento 

ambiental, as avaliações de impacto ambiental e outros. No entanto, parece existir 

ainda um vácuo entre preceitos urbano-ambientais e sua implementação no espaço 

urbano concreto, real. 

Por muito tempo, segundo Harvey (1996) apud COSTA, (2000), houve um 

ponto cego de grandes proporções gerado pela hostilidade do movimento

ambientalista em considerar até mesmo a existência de cidades.  No entanto, aos 

poucos se vê sendo tramada uma conexão entre o ambiental e o urbano, na medida 

da ampliação do entendimento das bases conceituais do campo dos estudos 



ambientais, e no posicionamento ambiental contrário aos modos de produção 

capitalista. Para os países não-centrais, nos quais ainda não foram solucionadas as 

demandas básicas urbanas como habitação, saneamento, transporte coletivo, 

atendimento de saúde e educação básica, os problemas ambientais se encontram 

interligados à realidade cotidiana dessas demandas, não sendo portanto um 

modismo ou opção de abordagem técnica-política. E é nesse contexto de demandas 

urgentes que desde os anos 80 se efetivou o entendimento do espaço como 

materialização das relações sociais, e os estudos passaram a enfocar os sujeitos 

dos movimentos sociais e, portanto, como produtores do espaço coletivo.  

Entretanto, antes de adotar como base análises urbanas sobre fragmentação, o 

local, o estudo de caso na tradição pós-estruturalista, o planejamento urbano tendeu

a apresentar uma espécie de reforço a um projeto de modernidade no qual as 

diferenças e os impactos contrários ao proposto não se enquadravam no ‘modelo’.  

E isto persiste ainda em muitas realidades. (COSTA 2000, p.58)

Na linha ambientalista, segundo a concepção de cidade como um sistema 

integrado urbano-social-ambiental, cada elemento formador do espaço, ao mesmo 

tempo em que interage com o todo também depende de estratégias comuns para 

que todos compartilhem de uma gestão equilibrada. Assim, um impacto ambiental 

tende a ser visto como fator de desequilíbrio do conjunto urbano-social-ambiental e 

não, como na visão fragmentada de cidade, um problema externo ao “modelo”, 

segundo apontam Menegat e Almeida ( 2004. p. 183).  Aqui se entender que o

modelo predominante para a cidade contemporânea engloba o conceito de cidade 

sustentável, o qual se entende como socialmente construído, e segundo Sanchez 

(2001) economicamente realizável conforme a agenda neoliberal. Nessa direção, há 

necessidade então de entender e reformular o conceito de sustentabilidade urbana 

pela proposta que traz consigo, 

“pela contribuição pós-estruturalista como um discurso de reprodução e manutenção do 

capitalismo em nível global. Essa mesma idéia é defendida por Harvey (1996; p.148), ao 

argumentar que ‘todo este debate em torno da ecoescassez, limites naturais, superpopulação e 

sustentabilidade é um debate sobre a preservação de uma ordem específica e não um debate 

acerca da preservação da natureza em si.” (COSTA, 2000, p.63)

No Brasil das últimas décadas, desde o surgimento do movimento pela 

Reforma Urbana dos anos 60 e fatos subsequentes, vem sendo resgatada uma 

relação de maior coerência entre o escopo legal referente ao urbano e as questões 



reais, com destaque para o avanço que  representou a aprovação do Estatuto da 

Cidade, em 2001(BRASIL, 2001) e o atual processo de  implentação das 

ferramentas previstas nesta lei federal junto aos municípios.(RIBEIRO, 1994; 

ROLNIK, 1994;  RIBEIRO & CARDOSO, 2003; ROLNIK, 2007)

O Estatuto apresenta com clareza a preocupação ambiental em paralelo à 

preocupação com a política urbana. Em suas diretrizes encontra-se a da garantia do 

“direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, 

ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer”, sendo a primeira vez que o conceito de 

sustentabilidade figura em um texto legal de abrangência federal. O Estatuto 

disponibiliza o uso de vários instrumentos para regulação urbanística, dentre os 

quais a ‘regularização fundiária’ que atualmente tem sido aplciada com freqüênciai. 

Mas também o Estatuto insere no bojo desse conteúdo temático outras diretrizes 

como a “compatibilização necessária do crescimento das ciadades com os ecursos 

ambientais de forma e evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus 

efeitos negativos sobre o meio ambiente” e a “adoção de padrões de expansão 

urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e 

econômica não só do Município e do território sob sua área de influência”, como 

salienta Rezende (2003, p.149). Entre ser a solução salvadora, ou resposta política 

ao déficit  habitacional, este instrumento favorece o acesso à cidade, serviços e 

equipamentos urbanos para grupos sociais excluídos do modelo de cidade 

defendido pelo estado e pelo planejamento urbano tradicional. 

Acselrad(1999) lembra que “o futuro das cidades dependerá em grande parte 

dos conceitos constituintes do projeto de futuro construído pelos agentes relevantes 

na produção do espaço urbano.” (p.81) Como todos que compõem a população 

quanto o próprio estado podem ser considerados agentes fundamentais na produção 

do espaço urbano, suas ações devem ser objeto de análise, como no caso, as 

ocupações efetivadas nas áreas de mananciais leste da RMC, nos municípios de 

Pinhais e Piraquara.

2. ASPECTOS DO PROCESSO DE OCUPAÇÃO NA RMC: VETOR LESTE –

ÁREA DE MANANCIAIS



A área leste da RMC congrega áreas urbanas antigas, mais consolidadas e 

áreas ocupadas mais recentemente, desde os anos oitenta. Estas se encontram em 

consolidação e invariavelmente possuem grupos de lotes ocupando as margens dos 

corpos dágua os quais conformam mananciais que garantem ¾ da água consumida 

pelo pólo regional, onde o censo de 2000 contabilizou 2.560.161 habitantes. (IBGE, 

2000; COMEC,PDI/78; COMEC, 2001b) A Figura 1, aseguir apresenta a região 

metropolitana e a demarcação quanto a fragilidade ambiental, sendo que a área de 

estudo abrange os municípios de Pinhais e Piraquara.

FIGURA 1 – RMC – FRAGILIDADE À OCUPAÇÃO URBANAii

Fonte: Banco dados COMEC, 2005. Realizado por Ivan Felipe Colaço, 2008.

Com previsão de população de 3.629.613 habitantes para 2010 (IBGE, 2004), 

o chamado “núcleo urbano central” – NUC, constituído atualmente por 12 

municípios é atendido pela água dos mananciais situados a leste em setenta por

cento do total consumido. A ocupação urbana da área é proveniente de processo de 

aprovação de grande número de lotes deflagrado há décadas, antes de 1950 e 

anteriormente à elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região 

Metropolitana de Curitiba - PDI, aprovado em 1978. Desses loteamentos, os que 

foram implantados permaneceram disponíveis apesar da inexistência de infra-

estrutura aliada às restrições ao uso, impostos pelas leis de ordenamento urbano.



Até meados dos anos noventa, cerca de 50% dos loteamentos aprovados na 

Região Metropolitana se localizavam na área de mananciais do leste e as 

ocupações irregulares começavam a surgir inclusive na área do Guarituba, em 

Piraquara, segundo Lima (2000; 2004). Uma das conseqüências dessa ocupação 

não prevista é a poluição dos rios pelo esgoto doméstico, sendo causa de 

degradação dos mananciais, conforme confirmam JACOBS e RIZZI (2003).

Ao final dos anos noventa foi aprovada a Lei Estadual n.º 12.248/98, primeiro 

instrumento legal específico para a conservação dos mananciais, que instituiu o 

Sistema Integrado de Gestão e Proteção aos Mananciais da RMC - SIGPROM. 

Neste sistema, tem destaque o vetor leste e o município de Piraquara, de alta 

integração com Curitiba, por concentrar as microbacias com o maior número de 

corpos d’água de contribuição, sendo alvo do maior fluxo de imigrantes na RMC o 

que afeta sua taxa de crescimento na área rural, que no período 1991-2000 esteve 

situada em 10,4% a.a (IBGE, 2000). Também neste município se localiza a maior 

ocupação irregular da região metropolitana – conhecida como o “Guarituba” – que 

atualmente é o local de moradia de 44.000 pessoas. Esta área está sendo objeto de 

programa de reurbanização. (COHAPAR, 2006). Segundo estudos (DALARMI, 1995; 

ANDREOLI, 1999) se não houver o controle da urbanização nas áreas desses 

mananciais, o cenário previsto é de esgotamento em cerca de 30 a 35 anos.  

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA

O município de Piraquara está localizado sobre bacias formadoras da área de 

proteção dos mananciais de abastecimento público.iii Desmembrado do município de 

Curitiba em 1890, teve seu distrito, Pinhais, desmembrado em 1992 o que significou 

uma perda de 21% de seu território e 71% de sua população. Possui atualmente 

área de 228 km2 e altitude média de 897 m s.n.m., sendo subdividido nos distritos 

sede e Guarituba. Apresentava em 2000 uma população total de 72.886 habitantes

(IBGE, 2000), com taxa de 8,53 % de crescimento no período de 1996-2000 e na 

contagem de população de 2007 (IBGE, 2007) a população era de 81.313 

habitantes.

O meio natural se caracteriza por 92,16% do território municipal estar 

enquadrado em áreas de mananciais sendo responsável por aproximadamente 70% 

da água distribuída à população da RMC ( COMEC,2001a). Em seu território 

localizam-se os reservatórios de Piraquara I (Caigava); parte do reservatório do Iraí, 



e em implantação o reservatório Piraquara II. O Município compreende em seu 

território as Áreas de Preservação Ambiental – APA’s do Iraí e Piraquara; a Área 

Especial de Interesse Turístico (AEIT) do Marumbi, área de preservação da Serra do 

Mar, e a Floresta Metropolitana.

Quanto ao meio urbano, o município de Piraquara se caracteriza por uma 

ocupação mais acelerada a partir da década de 50 pela expansão urbana a oeste, 

em direção à Curitiba, intensificada nas décadas de 70 e 80. Em 1992, mesmo com 

a emancipação do distrito de Pinhais e uma redução da população, o município 

apresentou entre 1991- 1996 a maior taxa de crescimento anual da região 

metropolitana, de 10,9% a.a. (COMEC, 2001a). A partir de 80 iniciam-se as 

ocupações irregulares criando uma situação que será agravada com os movimentos 

sociais em ação nos anos 90.

Visando garantir a proteção das áreas de mananciais da RMC, na década de 

90 foram propostas a implantação de Áreas de Proteção Ambiental - APA, com o 

objetivo de conservar a diversidade dos ambientes, espécies e processos naturais e 

no mesmo período foram criadas as Unidades Territoriais de Planejamento - UTP’s –

do Guarituba e do Itaqui, com o objetivo de assegurar as condições ambientais 

adequadas à preservação dos mananciais, por meio do ordenamento territorial em 

áreas com pressão por ocupação. Na etapa da Análise Temática Integrada, no 

diagnóstico do zoneamento de Piraquara, identifica-se que a configuração do uso e 

ocupação do solo de Piraquara está intimamente ligado à estrutura viária e 

ferroviária, destacando-se a formação urbana ao longo da PR-415; a Unidade 

Territorial do Guarituba; o centro tradicional e a área próxima à estação do trem, 

apresentando uma baixa densidade populacional na sede e grandes densidades 

populacionais na UTP do Guarituba.

Atualmente a continuação da BR-415 é o principal eixo viário de Piraquara e 

ao longo do qual encontram-se as principais atividades comerciais e industriais de 

médio porte, a noroeste entre a BR-415 e o contorno Leste ( UTP do Guarituba) 

onde está ocorrendo um significativo processo de urbanização e à sudeste a 

contenção à expansão determinada pela geologia e vegetação.Na área central 

observam-se usos institucionais, comerciais e de serviços ao longo da Av. Getúlio 

Vargas; usos especiais caracterizados por áreas de interesse histórico como a 

Estação Ferroviária de Roça Nova, o centro histórico e a Aldeia Meirelles Souza. A 

área verde mais significativa é a Floresta Metropolitana da RMC inserida nesta área 



central de Piraquara. A Unidade Territorial de Planejamento do Guarituba constitui

uma significativa área de ocupação urbana do município, superando a sede urbana 

em expansão. Este crescimento, entre outros parâmetros, foi influenciado pelos 

eixos viários municipais, configurados pela Estrada do Encanamento e pela linha 

férrea, além de estar vinculada ao crescimento do município de Pinhais.

Em 2006, como contrapartida ambiental à construção do reservatório de 

Piraquara II, ainda em construção, foi elaborada uma nova proposta de Plano Diretor 

Municipal (CONSILIU, PMP, 2006), elaborado em 4 etapas: (i) Análise Temática 

Integrada; (ii) Diretrizes e Proposições; (iii) Legislação Urbana Básica;e (iv) Plano de 

Ações e Investimentos. Alguns tópicos do Plano Diretor se destacam pela urgência 

do município em amenizar os impactos ambientais e sociais que ocorreram nos 

últimos anos em seu território, como a proposta de ‘Controle dos usos e atividades 

nas áreas de proteção ambiental – APA’s do rio Piraquara e rio Iraí’; criação de um 

fundo para financiamento da conservação e manutenção de mananciais iv e a nova 

proposta de zoneamento para a UTP do Guarituba. Este último item pela sua 

importância no estudo merece uma descrição mais detalhada, como segue.

A UNIDADE TERRITORIAL DO GUARITUBA – UTP GUARITUBA

A UTP do Guarituba foi criada pelo Decreto Estadual nº 809/99, e se situa à 

oeste do território de Piraquara, entre a sede urbana de Piraquara, o município de 

São José de Pinhais e o município de Pinhais, em uma região de mananciais 

composta por parte das bacias do Itaqui, Piraquara e Irai, em que predominam áreas 

ocupadas irregularmente, com padrões de urbanização e infra-estrutura precários, 

constituindo-se na área com maiores demandas sociais urbanas e ambientais do 

município de Piraquara e da RMC.   

    A nova proposta de Zoneamento do Plano Diretor Municipal de Piraquara 

incorporou a UTP do Guarituba ao perímetro urbano, levou em conta suas 

características urbanas e as transformações ocorridas nas últimas décadas. Prevê 

uma diminuição do adensamento da área; a ocupação racional dos vazios urbanos 

compatível com as restrições físicas e ambientais impostas à região; a criação de 

áreas especiais de interesse social de ocupação, que terão prioridade de 

regularização. 

De forma complementar ao Plano Diretor Municipal, a COMEC concluiu o 

Plano de Desenvolvimento Social, Urbano e Ambiental, para a área da UTP 



Guarituba. Neste plano foi destacada uma área de intervenção de 15,43 km2 de um 

total de 31,59 km2 (48,8%), na qual estavam situadas 5.000 ocupações irregulares e 

uma população aproximada de 20.000 habitantes (COMEC, 2006). Este plano 

propôs alguns ajustes no zoneamento da UTP e definiu propostas nas áreas de 

desenvolvimento voltadas à regularização e atendimento de infra-estrutura básica 

tais como: adequação legal; reassentamento da população residente em áreas 

impróprias à ocupação; infra-estrutura da região com obras de macrodrenagem e 

sistema viário; reordenamento territorial e implantação de infra-estrutura nas áreas 

ocupadas irregularmente, beneficiando 4.180 famílias; implantação de áreas de 

proteção, lazer e uso institucional (Parque Guarituba); cancelamento de 8 (oito) 

loteamentos aprovados mas não implantados e sem infra-estrutura. Ainda no ano de 

2006, a Companhia de Habitação COHAPAR lançou as bases para a 

implementação da intervenção sob a denominação de ‘Programa Direito de Morar’, 

com levantamento de cerca de 44.000 habitantes. (COHAPAR, 2006)

3. PROCEDIMENTOS DE METODOLOGIA APLICADA AO ESTUDO

Os procedimentos metodológicos se iniciaram com uma discussão teórica 

como subsídio aos questionamentos empíricos cujos materiais e métodos estão 

descritos a seguir. Inicialmente, como materiais foram utilizados:

 Arquivo digital de Loteamentos da Comec, de 2005, em formato shapefile (do programa 
ArcView 3.2/ESRI), contendo o polígono de cada loteamento, e informações sobre as 
suas características (considerados ‘atributos’ para o geoprocessamento), dos municípios 
de Piraquara e Pinhais;

 Arquivo digital de Setores Censitários, IBGE, 2000, em formato shapefile, e as tabelas de 
atributos correspondentes às informações censitárias;

 Arquivo digital do zoneamento urbano de Piraquara (sede), em formato shapefile, (Comec 
2005), contendo os polígonos das zonas de uso do solo, e os respectivos parâmetros 
construtivos e de uso;

 Arquivo digital de zoneamento urbano de Pinhais (sede), em formato shapefile, (Comec 
2005), contendo os polígonos das zonas de uso do solo, e os respectivos parâmetros 
construtivos e de uso;

 Arquivo digital de zoneamento da Unidade Territorial de Planejamento – UTP do 
Guarituba, em formato shapefile, (Comec, 2005), contendo os polígonos das zonas de 
uso do solo, e os respectivos parâmetros construtivos e de uso;

 Arquivo digital dos consumidores de energia elétrica, anos 2000 e 2005 (COPEL).

De posse desses materiais foi sendo elaborada a análise do processo 

fundiário dos dois municípios, divididos em três regiões com ocupação de 

característica urbana, a saber: a) perímetro urbano do município de 

Pinhais;b)perímetro urbano do município de Piraquara; c) perímetro da Unidade 

Territorial do Guarituba – UTP Guarituba, situado também em Piraquara. (Ver mapa 



1) O trabalho foi desenvolvido a partir da busca pela determinação do tamanho do 

lote médio adotado nessas três áreas, para se verificar as características da 

estrutura fundiária.

MAPA 1 – ÁREA DE ESTUDO MUNICÍPIOS DE PINHAIS E PIRAQUARA  

RMC

Fonte: Acervo de dados COMEC. 2000, 2005.

Foram utilizadas as informações disponibilizadas em formato 

georreferenciado (shapefile), onde cada loteamento encontra-se definido como um 

polígono. Cada polígono possui informações e entre essas estavam disponíveis: o 

ano do loteamento, a área total do loteamento, a área total de lotes, o número de 

lotes, a área do lote que mais se repete (lote modal) e área do lote modal. O cálculo 

do lote médio foi obtido pela razão entre a área total de lotes e o número de lotes. A 

determinação das classes das áreas dos lotes foi obtida a partir da das 

aproximações aos parâmetros de tamanho mínimo de lotes estabelecidos nas leis 

de zoneamentos municipais atuais. As classes ficaram assim definidas: lotes de 200 

a 300 m²; de 300 a 400m²; de 400 a 500 m²; de 500 a 600 m²; de 600 a 1000 m² e 

de 2000 a 40.000m².

Aplicando as leis de zoneamento, foram definidos os loteamentos que 

fazem parte das áreas urbanas (consideradas aquelas inseridas no perímetro 

urbano, determinado por lei municipal). Com as áreas do lotes médios e modais dos 

loteamentos das áreas urbanas, foram atribuídas classes, e para cada classe se 

totalizou o número de lotes. Com a distribuição dos lotes por região, na área urbana, 



se elaboraram os gráficos que apresentam a estrutura dessa distribuição fundiária. A 

seguir segue a análise dos dados.

UMA ANÁLISE DE OCUPAÇÕES EM TRÊS SITUAÇÕES 

Por se entender o espaço como uma categoria fundamental para análise do 

ambiente urbano, como enfatiza RODRIGUES (1998), se buscou entender a 

ocupação pela leitura de alguns de seus elementos como as características do 

loteamento, densidade, índice de lotes ocupados. O conceito de “ocupação” aqui 

utilizado é o do uso sistemático da terra, de forma continuada no tempo, diuturna,

com utilização para atividades predominantes de moradia, independente de haver 

licença formal para tal. Essa ocupação segundo o conceito aqui utilizado se realiza 

independe de haver estrutura urbana no local, como sistema viário; rede de energia 

elétrica; rede de distribuição de água e saneamento, ou transporte coletivo. A 

estrutura fundiária considerada no trabalho representa a situação em que se 

encontravam os loteamentos quando foram aprovados e implantados, sem levar em 

conta subdivisões, unificações e outras modificações posterioresv.

Ao se analisar dois momentos de um loteamento situado no município de 

Piraquara, denominado Vila São Cristóvão, conforme Figura 2, a seguir, à direita se 

vê parte de um levantamento da COMEC, de 1976, quando ainda não havia a 

implantação do loteamento, e se observa um local de baixa densidade com 

características rurais. Já à esquerda, na foto aérea de 1999, a mesma área, com o 

loteamento implantado, apresentando as quadras e ruas as quais na atualidade se 

apresentam parcialmente ocupadas. Nesse loteamento se observa ocupação regular 

e irregular, sendo que inicialmente, os lotes foram implantados de acordo com a 

base legal em vigor na época – trata-se de um loteamento registrado no ano de 

1955, que dos anos oitenta para a época atual, absorveu ocupações sem o amparo 

das regulações urbanísticas e legais.  

A densidade é um fator de importância a ser considerado quanto ao projeto 

de urbanização em áreas de fragilidade ambiental, como áreas de mananciais 

prioritários do caso em foco. O perímetro urbano dessas áreas não deveria ter uma 

densidade alta em seu todo, mas conter áreas livres, onde os córregos e riachos 

tivessem margens livres, houvesse cobertura vegetal – desde a cobertura até médio 

e grande porte. Na Figura 2 seguinte se apresenta a diferença de ocupação no 



intervalo em torno de 20 anos, em loteamento do perímetro urbano do Município de 

Piraquara.

FIGURA  2  -  MUNICÍPIO DE PIRAQUARA - LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO

Fontes: COMEC. Levantamento de 1976; SUDHERSA 1999 (foto aérea); 

Outro exemplo é a área da UTP do Guarituba, inicialmente concebida como  

loteamentos de grandes glebas os quais foram posteriormente desmembrados em 

lotes menores. A análise de distribuição dos lotes por classes de tamanho, 

considerando a semelhança de forma e distribuição são semelhantes no Guarituba e 

no perímetro urbano de Piraquara, mas muito diferenciado no perímetro urbano de 

Pinhais. A maior ocorrência relativa a tamanho de lotes, tanto na área urbana de 

Piraquara quanto na UTP do Guarituba, está na classe de área ente 400 m² e 500 

m², enquanto que na área urbana de Pinhais há maior adensamento, com lotes  na 

classe entre 300 m² e 400 m² de área. (Ver Gráfico 1) 

GRÁFICO 1- DISTRIBUIÇÃO DOS LOTES APROVADOS, POR CLASSE E DIMENSÃO NOS 
PERÍMETROS URBANOS DE PINHAIS, PIRAQUARA E GUARITUBA ATÉ 2005
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nos perímetros urbanos de Pinhais, Piraquara e na UTP do 
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Fonte: COMEC. Acervo de dados. 2000, 2005.

Constata-se que a quantidade de lotes das áreas urbanas de Pinhais e UTP 

do Guarituba são maiores que a área urbana de Piraquara, e indica a tendência de 

conurbação nas áreas mais periféricas ao município pólo da RMC, confirmando que 

a proximidade ao pólo é fator de pressão pelo parcelamento e ocupação, como 

apresentado no Gráfico 1, cujo conteúdo do Gráfico 1 foi elaborado a partir dos 

dados apresentados a seguir na Tabela 1.

TABELA 1- DISTRIBUIÇÃO DOS LOTES APROVADOS, POR CLASSE DE DIMENSÃO, NOS 
PERÍMETROS URBANOS DE PINHAIS, PIRAQUARA E UTP DE GUARITUBA – 1949 A 2005

                

tamanho (m2) Pinhais Piraquara Guarituba

 200 -    300 328 25 424
 300 -    400 5735 536 527
 400 -    500 3662 2544 4717
 500 -    600 4792 2017 4282
 600 -  1000 4454 1482 2704
1000 -40000 3179 255 1199
Total 22150 6859 13853

Distribuição dos lotes aprovados, por classe de dimensão , nos 
perímetros urbanos de Pinhais, Piraquara e na UTP do 

Guarituba

Fonte: COMEC. Acervo de dados 2000, 2005.

Buscando meios para entendera gênese da ocupação urbana produzida pela 

sociedade, se adotou uma seqüência cronológica para os estudos. Confirmou-se 

que a apropriação do espaço urbano gerando um “estoque” de lotes é anterior a sua 

ocupação, e que na década de 50 já havia um número grande de lotes disponíveis 

nas áreas urbanas de Piraquara, Pinhais e UTP Guarituba, como LIMA (2000; 2004) 

havia demonstrado também com dados da COMEC. Os gráficos seguintes procuram 

mostrar que o espaço de estudo já se encontrava parcelado desde a fase anterior a 

vigência de alguns instrumentos legais como a lei federal n.º 6766/79 ou COMEC.



Gráfico 2 - EVOLUÇÃO CRONOLÓGICA DO NÚMERO DE LOTES APROVADOS NO PERÍMETRO 
URBANO DE PINHAIS, PIRAQUARA E UTP GUARITUBA ATÉ 2005                                             

Fonte: COMEC. Acervo dados 2000, 2005.

A Tabela 2 seguinte apresenta os números de lotes aprovados nas três sub-

áreas de estudo entre as décadas de 50 até o ano 2000 e se pode verificar a 

disparidade dos números elevados de lotes aprovados na década de 50.

TABELA 2

Décadas PU Pinhais PU Guarituba PU Piraquara

1950 7.273             8.728                 3.919           
1960 3.034             953                    1.402           
1970 1.561             782                    87                
1980 5.545             469                    595              
1990 2.013             382              
2000 333                
outros 2.391             2.921                 474              
total 22.150           13.853               6.859           

Evolução cronológica do número de lotes aprovados no perímetro 
urbano de Pinhais, Piraquara e UTP do Guarituba

Fonte: COMEC. Acervo de dados 2000, 2005.

No Mapa 2, uma seqüência cronológica dos loteamentos em 3 períodos: a) 

até 1980 (início da vigência da Lei federal 6777/79); b) entre 1980 e 2000; c) entre 

2000 e 2002.

MAPA 2 – EVOLUÇÃO DO PARCELAMENTO DE SOLO NOS MUNICÍPIO DE PINHAIS, 
PIRAQUARA E UTP GUARITUBA – 1950 A 2002

-

1.000 

2.000 

3.000 

4.000 

5.000 

6.000 

7.000 

8.000 

9.000 

10.000 

1950 1960 1970 1980 1990 2000

n
ú

m
er

o
 d

e 
lo

te
s

décadas

Evolução cronológica do número de lotes 
aprovados no perímetro urbano de 

Pinhais, Piraquara e UTP do Guarituba

PU 
Pinhais



Fonte: COMEC. Acervo de dados 2000, 2005.

Para compreender como os lotes estavam ocupados no ano de 2000, se 

utilizaram as informações censitárias e o cadastro da Copel, que agrega os usuários 

de energia elétrica em quadrículas de um hectare cada. Os limites dos setores 

censitários não são coincidentes com limites dos loteamentos. Para ser possível 

utilizar as informações das duas fontes, se fez uso do processo de ‘interseção 

espacial’. Para a estimativa do número de domicílios por loteamentos, foi necessário 

considerar as variáveis distribuídas equitativamente para cada setor. Calculou-se a 

densidade de cada variável (ex. densidade habitacional = domicílios/ ha), sendo que

a área considerada para o loteamento necessitou de ajuste para considerar os lotes, 

excluindo as áreas de ruas, áreas verdes e áreas atingidas. O coeficiente da área de 

lotes estimou o número de área de lotes para cada área gerada na interseção, e é a 

relação entre a área total de lotes do loteamento e a área total do loteamento. Esse 

processo gera um grande número de fragmentos a sobrepor unidades espaciais 

diferentes, que posteriormente sofrem um processo de agregação. As informações 

dos setores censitários foram agregadas por loteamento, utilizando recursos 

próprios de sistema de informações geográficas (SIG).

Na realização do estudo, se estabeleceu um índice de ocupação do 

loteamento, que é a razão entre o número de domicílios e o número de lotes, e 

permite estimar qual o percentual de ocupação dos loteamentos. O índice de 

ocupação de cada loteamento é um parâmetro de densidade e também indica se há 

maior número de subdivisões dos lotes. O valor de número de lotes utilizado foi o 



obtido da planta original dos loteamentos aprovados ou em processo de aprovação. 

Processos de subdivisão foram considerados nas análises, porque faziam parte do 

arquivo fornecido pela COMEC. O índice não incorpora o parâmetro de coeficiente 

de aproveitamento, que é a relação entre a permissão da área de construção com a 

área do terreno, e que em suma significa a capacidade de verticalização, ou de 

adensamento com a possibilidade de condomínios residenciais. Assim:

 I.O. = (Número de Domicílios / Número de lotes) * 100;

 I.O. =  Índice de Ocupação (valor percentual);

 Número de Domicílios = Número Domicílios Censo IBGE/2000 (variável 001) estimados por 

loteamento;

 Número de lotes = Número de lotes integrantes do loteamento;

O número provável de domicílios e de habitantes, por fragmento do processo 

de interseção realizado por geoprocessamento, foi obtido realizando-se o produto 

entre a densidade das variáveis e a área do fragmento. Para totalizar o número de 

domicílios e o número de pessoas, em cada parcelamento, agregaram-se as áreas 

obtidas pelo processo de interseção espacial, somando os vários fragmentos, por 

código de loteamento. As informações de consumidores de energia, com o total de 

consumidores nas classes residencial, comercial e industrial, foram agregadas por 

hectare (representando o transformador que conecta os consumidores5) e foram 

georreferenciadas pelo processo de Sistema de Informações, posteriormente

intersectadas com as informações dos loteamentos. Os valores do número de 

consumidores para os anos de 2000 e 2005 foram agregados por loteamento, e 

essas duas variáveis puderam ser comparadas com o número de lotes, e com o 

número de domicílios. Para as análises foram criadas 6 classes de índice de 

ocupação, apresentadas nas tabelas 3,4, e 5 seguintes.

TABELA 3 

                                                
5 Os consumidores de energia elétrica são referenciados geograficamente, pelo transformador que 
está no poste. Isso significa que pode haver um pequeno deslocamento da posição de cada 
consumidor, pois estão vinculados ao transformador, e que atende os consumidores num raio de 
mais ou menos 100 metros.



Índice de Ocupação Lotes Domicílios
Consumidores 

energia Elétrica 2000
consumidores Energia 

elétrica 2005

cresc. 
consumidores   

(%)

00-10% 0 0 0 0
10-30% 1179 293 508 753 48,29             
30-50% 3839 1429 1887 2534 34,28             
50-70% 3888 2423 2826 3585 26,87             
70-90% 1846 1524 2102 2267 7,87               
>90% 11398 15255 15765 17655 11,99             
Total 22150 20925 23087 26794

Distribuição dos lotes, domicílios e consumidores de energia elétrica em 2000 e 2005, por índice de ocupação dos 
loteamentos do Perímetro Urbano de Pinhais

Fonte: COPEL, 2000, 2005; IBGE, 2000.

TABELA 4

Índice de Ocupação Lotes Domicílios
Consumidores 

energia Elétrica 2000
consumidores Energia 

elétrica 2005

cresc. 
consumidores   

(%)

00-10% 1160 99 364 490 34,59             
10-30% 582 82 210 264 25,79             
30-50% 1305 534 644 846 31,39             
50-70% 1099 637 842 1012 20,24             
70-90% 1817 1405 1374 1602 16,60             
>90% 896 917 855 1004 17,3921
Total 6859 3675 4289 5218

Distribuição dos lotes, domicílios e consumidores de energia elétrica em 2000 e 2005, por índice de ocupação dos 
loteamentos do Perímetro Urbano de Piraquara

Fonte: COPEL, 2000, 
2005; IBGE, 2000.

TABELA 5

Índice de Ocupação Lotes Domicílios
Consumidores 

energia Elétrica 2000
consumidores Energia 

elétrica 2005

cresc. 
consumidores   

(%)

00-10% 5126 242 813 744 -8,42
10-30% 2973 683 1030 1119 8,70
30-50% 2014 837 586 521 -11,02
50-70% 871 473 112 65 -41,73
70-90% 423 346 130 120 0,00
>90% 2446 3480 2014 2250 11,76
Total 13853 6061 4684 4821

Distribuição dos lotes, domicílios e consumidores de energia elétrica em 2000 e 2005, por índice de ocupação dos 
loteamentos do  UTP do Guarituba

Fonte: Fonte: 
COPEL, 2000, 2005; IBGE, 2000.

Os dados das tabelas foram organizados nos gráficos seguintes, com sua 

respectiva análise apresentada na seqüência.

GRÁFICO 3 - DISTRIBUIÇÃO DE LOTES, DOMICÍLIOS E CONSUMIDORES ENERGIA ELÉTRICA 
POR INDICE DE OCUPAÇÃO DOS LOTEAMENTOS PERIMETRO URBANO DE PINHAIS

Distribuição dos lotes, domicílios e consumidores de E.E, por 
índice de ocupação dos loteamentos do Perímetro Urbano de 
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Fonte: COPEL, 2000, 2005; IBGE, 2000.



GRÁFICO 4 DISTRIBUIÇÃO DE LOTES, DOMICÍLIOS E CONSUMIDORES ENERGIA ELÉTRICA 
POR INDICE DE OCUPAÇÃO DOS LOTEAMENTOS DO PERIMETRO URBANO DE PIRAQUARA
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Fonte: COPEL, 2000, 2005; IBGE, 2000.

GRÁFICO 5 - DISTRIBUIÇÃO DE LOTES, DOMICÍLIOS E CONSUMIDORES ENERGIA ELÉTRICA 
POR INDICE DE OCUPAÇÃO DOS LOTEAMENTOS DO PERIMETRO DA UTP GUARITUBA

Distribuição dos lotes, domicílios e consumidores de E.E, por 
índice de ocupação dos loteamentos da UTP do Guarituba
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Fonte: COPEL, 2000, 2005; IBGE, 2000.

Com o cruzamento de dados referentes à distribuição do número de lotes 

relacionados ao número de domicílios, e número de consumidores de energia 

elétrica, em 2000 e 2005, por índice de ocupação dos loteamentos urbanos nas três 

áreas de estudo, se verificou ocupação diferenciada nas áreas em análise, conforme 

apresentado nos Gráficos 6, 7 e 8 seguintes. A área do perímetro urbano de Pinhais 

indica um número grande de lotes, com loteamentos muito adensados e número de 

domicílios e consumidores, muito acima do número de lotes originalmente 

aprovados, como se pode confirmar na classe que indica uma ocupação acima de 

90%. Os gráficos 3, 4, e 5 anteriores, de distribuição de lotes aprovados 

considerando a área dos lotes, comparados com esses, permite deduzir que houve 

uma significativa subdivisão de lotes, além da eventual verticalização e 

adensamento. Verifica-se que não existe loteamento com índice de ocupação menor 



que 10 %, sendo que as menores ocorrências estão entre 10 e 30 %. Na classe de 

I.O. entre 30 e 50 %, mostra um grande número de “estoque” de lotes.

A área do perímetro urbano de Piraquara indica pequenas variações em 

relação ao número de lotes distribuído nas classes de I.O, se comparada às outras 

duas áreas. Não se identifica nenhum “pico” de “estoque” de lotes e há a ocorrência 

de loteamentos integralmente ocupados em I.O maior que 90%. Uma análise da 

área da UTP do Guarituba permite identificar um grande número de lotes sem 

ocupação, (“estoque”), apresentando um gráfico inverso ao de Pinhais. Também se 

constatou não haver loteamentos com I.O entre 70 e 90%, mas um significativo 

número de lotes acima de 90%. Da mesma forma é possível se identificar 

condomínios e adensamento por ocupações de mais de um imóvel em um lote. A 

distribuição do número de consumidores de energia elétrica em dois períodos 

comparado com o número de domicílios mostra que o aumento de ligações é muito 

significativo. 

A Tabela 6, a seguir, que reúne dados de Pinhais e Piraquara, apresenta o 

aumento de número de consumidores entre 10 e 49 %, em um grande número de 

ligações. Os números negativos do crescimento de ligações na UTP do Guarituba 

demonstra a alta taxa de ligações elétricas irregulares também denominada “gatos”, 

bem como o controle da área na sua ocupação e na relocação de famílias. A 

variação do crescimento do número de ligações de energia elétrica, na área urbana 

de Pinhais e Piraquara demonstra que os maiores índices de crescimento estão 

ocorrendo nos loteamentos com índices mais baixos de ocupação. Esse padrão era 

o esperado, uma vez que existe uma tendência maior de ocupação de lotes vagos. 

Em função das ligações irregulares de energia elétrica na UTP do Guarituba, os 

resultados não apresentam qualquer padrão para análise temporal.

O estudo da densidade nas três áreas considerando uma densidade mínima 

de 1 domicílio por hectare, mostra que o uso de informações censitárias e da 

COPEL apresentam similaridades e diferenças significativas.Enquanto o setor 

censitário é uma área de tamanho variável com dimensões acima de 2.7 ha na área 

estudada, as informações sobre consumidores referem-se a uma área de 1 ha 

(100m x 100m). Esse recurso permite localizar melhor a ocorrência dos 

consumidores e mostra uma área menor para as mesmas densidades, com dados 

apresentados na Tabela 6 a seguir. 



TABELA 6 – MUNICÍPIOS DE PINHAIS E PIRAQUARA - NÚMERO DE CONSUMIDORES DE 
ENERGIA ELÉTRICA  INTERNOS E EXTERNOS AO PERÍMETRO URBANO, POR CLASSE DE 
DENSIDADE (DOMICÍLIOS/HA E CONSUMIDORES/HA)

Densidade    
(domicilios/ha) 

e 
(consumidores/

ha)

area (há) domicílios area (há) consumidores area (há) consumidores area consumidores

001 - 005 510 1820 468 4211 444 2968 -5,04 -29,53
005 - 010 953 6392 406 4203 427 5137 5,04 22,22
010 - 187 1065 18125 877 12333 987 23394 12,50 89,69
Total 2529 26337 1751 20747 1858 31499 6,08 51,82

001 - 005 570 1289 276 1414 285 1506 2,99 6,48
005 - 010 435 3621 151 1082 202 1974 33,43 82,43
010 - 187 74 1186 189 1569 241 4083 27,78 160,29
Total 1080 6096 616 4065 727 7563 18,05 86,06

001 - 005 375 1438 149 564 378 1541 153,03 173,13
005 - 010 481 3078 58 374 130 1231 123,06 229,01
010 - 187 249 4405 140 1646 149 2718 6,44 65,20
Total 1105 8921 348 2584 657 5490 88,94 112,48

pinhais 001 - 005 0 1 62 75 167 473 168,52 532,63
005 - 010 17 100 11 33 24 252 116,10 669,96
010 - 187 104 1885 17 174 53 1118 208,83 540,98
Total 121 1987 91 282 245 1843 169,67 553,75

piraquara 001 - 005 13 16 276 73 404 860 46,55 1.084,29
005 - 010 4 27 31 17 45 395 44,56 2.286,26
010 - 187 76 3193 34 212 55 1037 58,73 389,42
Total 92 3237 341 301 504 2292 47,59 661,29
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Fonte: Arquivo de dados COPEL, 2000. 2005.

Esse processo diferenciado de cálculo de densidade reflete também nas 

totalizações da Tabela 6, indicando que as áreas segundo o IBGE são maiores que 

da COPEL. Como foi anteriormente explicado, a COPEL agrega os consumidores 

por circuito no transformador, que está posicionado em uma posição de 100m x 

100m.  O incremento verificado nos anos de 2000 até 2005, nos municípios como 

um todo (Tabela 6) corresponde a incremento na ocupação de área e de número de 

consumidores, para as três áreas urbanas de 51,82 % para o perímetro urbano de 

Pinhais; de 86,06 % para o perímetro urbano de Piraquara, e de 112,48 % para a 

UTP do Guarituba. 

O Mapa 3, apresentado a seguir, contém a espacialização dos domicílios 

levantados pelo censo populacional de 2000 e as manchas de adensamento podem 

ser avaliadas em comparação com as dos dois mapas seguintes, Mapa 4 e Mapa 5, 

os quais apresentam a localização dos consumidores de energia elétrica nos anos 

2000 e 2005.

MAPA 3 – DENSIDADE DE DOMICÍLIOS NOS MUNICÍPIOS DE PINHAIS E PIRAQUARA – ANO 
2000 – SEGUNDO IBGE



Fonte: IBGE, 2000.

MAPA 4 – DENSIDADE DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELETRICA NOS MUNICÍPIOS DE 
PINHAIS E PIRAQUARA – ANO 2000 – SEGUNDO COPEL

       

Fonte: COPEL, 2000, 2005; 

MAPA 5 – DENSIDADE DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELETRICA NOS MUNICÍPIOS DE 
PINHAIS E PIRAQUARA – ANO 2005 – SEGUNDO COPEL



               

Fonte: Arquivo de dados COPEL  2005.

DISCUSSÃO

Considerando as três áreas analisadas se conclui que existe um ‘estoque de 

lotes, ou seja, uma grande quantidade de lotes vagos ao mesmo tempo em que se 

percebe um contínuo processo de ocupação dessas áreas. No Guarituba isso é 

preocupante devido as condições físico-ambientais confirmada pela diretriz de não 

adensamento. A metodologia utilizada se mostrou adequada e também para a 

continuidade do estudo pois utilizar informações do censo e de consumidores de 

energia elétrica, associadas à dados dos loteamentos permitiu avaliar os diferentes 

padrões de ocupação que ocorreram nas três regiões. O processo de análise 

mostrou-se bastante eficiente para comprovar as diferenças ocorridas na gênese da 

apropriação do território, por criação de lotes urbanos, e reafirmar que uma grande 

área já se encontrava parcelada, anteriormente aos anos de instituição da lei federal 

de parcelamento n.º 6766/79, nas três áreas. Também permitiu reconhecer a 

proporção de ocupação dos loteamentos. Verificou-se que em cada sub-área dos 

municípios há elementos determinantes da estrutura fundiária, como tamanho do 

lote que,  somando-se a um conjunto de itens, identificam o local. Também se 

verificou que somente cerca de 10% das áreas ocupadas nunca foram parceladas, 

ou seja, a ocupação se efetivou sobre glebas não parceladas.

Portanto, com loteamentos e lotes vagos e disponíveis na área, se pode  

perceber um delineamento de processo de adensamento ainda mais intenso para os 

próximos anos, tendo-se em vista as projeções de crescimento populacional para a 



região metropolitana e as tendências de ocupação de maiores densidades ocorridas 

nessa área leste da RMC.

Resta refletir a respeito de novas abordagens que possam dar conta da 

dinâmica em processo. Como bem apresentou Martins ( 2006, p. 55), as categorias 

de uso e ocupação do espaço somadas à lei, também não têm sido eficazes na 

contenção da ocupação dos mananciais na região Metropolitana de São Paulo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa primeira aproximação a dados oriundos do cruzamento de informações 

de bancos de dados públicos, mas de entidades diferentes, sinalizou para outras 

pesquisas acerca do processo de ocupação na RMC. 

Analisar uma pequena parcela de características do processo de ocupação, 

em curso nas áreas de mananciais em foco neste trabalho, propiciou nexos com 

explicações da base conceitual pela qual – como indicava Acselrad (1999), ao 

demonstrar que as representações contemporâneas de cidade podem ser várias – é 

possível a transição para a sustentabilidade urbana com foco nas bases técnicas da 

cidade, nos fluxos e estoques de recursos, como a água para abastecimento 

público. Esta é uma das matrizes da sustentabilidade que pode ser entendida pela 

sua propriedade de utilizar modelos ‘ecoenergéticos’ ou de metabolismo urbano. 

Outra matriz técnica das cidades, apontada pelo mesmo autor, é aquela 

fundamentada na qualidade de vida, ou seja, nos ‘mecanismos não mercantis da 

existência cotidiana e cidadã da população urbana”. Nesse âmbito, pode-se articular 

a eficiência ecoenergética e da qualidade de vida na consideração da forma urbana 

como ‘fator determinante da sustentabilidade’, o que é aceito por muitos – não por 

todos – sendo destaque o modelo policêntrico em rede, ‘com diversificação de 

funções dos sub-centros bem servidos em transportes públicos’.  Ao contrário, 

outros defenderão as cidades pouco densas e descentralizadas, mas ‘em ambos os 

casos,(...) o argumento da forma urbana articula-se assim com a idéia de auto-

suficiência urbana (...).trata-se de, em nome do combate ao efeito estufa e aos 

processos entrópicos, orientar-se para maior autonomia energética e econômica das 

localidades ” e a orientação ditadas por diretrizes como a pedestrianização do 

espaço urbano. (p.85) Essa diretriz somada ao do uso do transporte coletivo, à do 

aumento de áreas verdes, de distribuição de equipamentos de uso público e 

estruturação do uso do solo em eixos dotados de transporte e serviços coincide em 



parte com a proposta urbana de Curitiba dos anos 70 aos 90, uma inter-relação com 

o entorno do aglomerado NUC, para ser estudado.

Por outro lado, cabe ressaltar a produção do espaço urbano como resultado 

da ação cotidiana do conjunto das forças sociais e políticas e, nesse sentido, “a 

insustentabilidade exprime, assim, a incapacidade das políticas urbanas adaptarem 

a oferta de serviços urbanos à quantidade e qualidade das demandas sociais” 

(ACSELRAD, 1999, p. 85). A expansão da malha urbana como um fato, seja 

decorrente de diversas situações político-administrativas, sociais ou de mercado, 

cria realidades que ao se consolidarem demonstram em sua materialidade, a 

segregação sócio espacial do aglomerado. Isso significa que a base técnico-material 

da cidade é vista então como socialmente construída, e enfatizadora “(d)os limites 

de elasticidade das técnicas e das vontades políticas.” (p.86)Grifo nosso.

Ao finalizar, cabe expressar a constatação de aspectos de erosão da 

legitimidade das políticas urbanas de organização territorial, pelo aumento da 

densidade em locais não previstos, a quantidade de ocupações fora dos perímetros 

urbanos, com destaque para o Guarituba, gerando uma interpretação de insuficiente 

adesão aos processos sociais de demanda e apropriação/uso do solo, e também 

desconexão com uma racionalidade econômica-ecológica, que além do atendimento 

aos anseios por moradia, deveria assegurar o meio ambiente equilibrado à 

população. ROLNIK (2007) chama a atenção para esse fato, pois após os anos 80 e 

90 em que se construiu um passivo sócio-ambiental de carência de moradia e 

inserção no espaço urbano, cabe agora atentar para que a disponibilização do 

acesso a terra aconteça nas condições adequadas, com incentivo à identidade local 

mas sem diferenças físicas e urbanísticas, administrativas e simbólicas que 

mantenham aquela parcela do espaço separada da cidade formal, onde se busca 

exercer direitos e deveres próprios da cidadania. Por fim, à exemplo dos casos das 

áreas de ocupação analisadas neste trabalho, se considera necessária a 

implementação no local de uma ação política urbano-ambiental, a qual deve estar 

integrada a programas correlatos advindos de políticas de geração de oportunidades 

de trabalho e emprego, saúde, educação, infra-estrutura e transporte coletivo – uma 

sustentabilidade que pode ser viável a partir do cotidiano dos sujeitos do espaço.
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ii Segundo COMEC(2006), a fragilidade ao uso urbano foi definida de acordo com as características do relevo, do substrato 
rochoso (unidades geológicas e seu conteúdo litológico), do sistema de drenagem (densidade e forma) e dos solos (grupos 
afins/subdomínios). Estas características classificam o território de abrangência em três campos: baixa, média e alta 
fragilidade ao uso urbano.

iii  Bacia do Alto Iguaçu e em parte da Bacia Litorânea. Limita-se ao norte com o município de Quatro Barras; a leste com 
Morretes e ao sul com São José dos Pinhais.

iv Dentre outras propostas do Plano Diretor de Piraquara, destacam-se: a) Controle dos usos e atividades nas áreas de 
proteção ambiental (APA’s) do Piraquara e Irai - A readequação dos usos e atividades para estas áreas deveu-se à 
existência de loteamentos regulares não implantados com as áreas mínimas permitidas pelo zoneamento anterior, tornando 
estes usos incompatíveis com o entorno da represa de abastecimento de água e do reservatório do Irai. B)Novo 
zoneamento de uso e ocupação da sede urbana - incentivar a ocupação dos lotes vazios urbanos; promover a regularização 
fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas 
especiais de uso e ocupação do solo e a utilização de instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, considerando a 
situação sócio-econômica da população e as normas ambientais; c)Implementar o programa de regularização fundiária em 
todo o município - criação da Companhia de Habitação Municipal, urbanização e regularização fundiária das ocupações 
irregulares, incorporando-as ao tecido urbano regular; d)Ofertar equipamentos urbanos comunitários, transporte e outros 
serviços públicos adequados a toda a população; e)Regularização de loteamentos- Esta diretriz levou em conta o 
macrozoneamento definido anteriormente visando a conservação da porção leste, a partir do Contorno Leste e de 
sustentabilidade  para a porção oeste, propondo-se a regularização dos loteamentos situados em áreas de restrição 
ambiental (APA’s) e UTP’s, e foram classificadas no novo zoneamento como: zona de preservação de fundo de vale, zona 
de conservação da vida silvestre; zona da represa; zona de proteção da represa; setor de preservação paisagística; setor 
de preservação ambiental; zona de restrição à ocupação. As medidas a serem implementadas foram: adoção dos 
parâmetros de construção, definidos na legislação urbanística, considerando as densidades populacionais e a 
permeabilidade do solo; incentivar a ocupação somente na porção oeste do território, de modo sustentável e compatível 
com a condição ambiental do solo e para a porção leste propõe ocupação de baixa e média densidade; adequação dos 
loteamentos aprovados em décadas anteriores com a demarcação das zonas; determinar procedimentos para aprovação de 
projetos na sede do município, assim como dos instrumentos urbanísticos previstos na lei do PDM. F)Controle do 
parcelamento uso e ocupação do solo em áreas urbanas e rurais; G) Adequação do Contorno Leste;  h)Incentivar a 
participação comunitária.
v Devido a situação do município de Pinhais haver sido distrito do município de Piraquara, com a transferência de 

porcentagem significativa de população para o município mais novo, no cadastro de informações da COMEC muitos 

loteamentos ou subdivisões não contêm informação sobre a data de aprovação, e então foram agregados em uma classe 

denominada ‘outros’.



                                                                                                                                                        


