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Resumo 

O presente trabalho busca organizar e estudar as bases teóricas para a 

elaboração do projeto de reabilitação de um edifício vazio para a produção de 

habitação de interesse social localizado no Bairro Centro, Município de Curitiba - 

PR. Inicia com uma reflexão histórica e conceitual a respeito da moradia social 

no Brasil, tendo como foco os cortiços em áreas centrais. Num segundo 

momento são analisados estudos de caso de analisam projetos correlatos, com o 

objetivo de estudar diferentes realidades e as formas de intervenção adotadas e 

identificando similaridades que possam ser aplicadas em Curitiba. Na seqüência 

apresenta-se uma análise da realidade de Curitiba e do bairro Centro. A 

monografia finaliza com a explicitação das diretrizes projetuais a serem adotadas 

na reabilitação do edifício. 



iv 

LLIISSTTAA  DDEE  FFIIGGUURRAASS 

FIGURA 1 - Região Metropolitana de Curitiba – RMC............................................................................ 1 

FIGURA 2 - Edifício reabilitado para sete moradias – Ville Auch, Département Gers, França ............ 27 

FIGURA 3 - Residência reabilitada – Ville Auch, Département Gers, França ...................................... 27 

FIGURA 4 - Hotel São Paulo antes da reforma (2003) e depois da reforma (2006) ............................ 29 

FIGURA 5 - Planta do térreo - Edifício Hotel São Paulo ....................................................................... 30 

FIGURA 6 - Planta pavimento tipo - Edifício Hotel São Paulo .............................................................. 31 

FIGURA 7 - Edifício Labor antes da reabilitação .................................................................................. 32 

FIGURA 8 - Edifício em reforma: aberturas de vão na lateral e construção do 9º pavimento ............. 33 

FIGURA 9 - Fachada do prédio reformada e com um andar a mais .................................................... 33 

FIGURA 10 - Área de lazer e lavanderia comunitária - Edifício Labor ................................................. 34 

FIGURA 11 - Planta sub-solo - Edifício Labor ...................................................................................... 34 

FIGURA 12 - Planta térreo - Edifício Labor ........................................................................................... 34 

FIGURA 13 - Planta mezanino – Edifício Labor .................................................................................... 35 

FIGURA 14 - Planta pavimento tipo – Edifício Labor ............................................................................ 35 

FIGURA 15 - Ocupação Rua Ouvidor ................................................................................................... 36 

FIGURA 16 - Fachada – Edifício Ouvidor ............................................................................................. 37 

FIGURA 17 - Pavimento térreo – Edifício Ouvidor ................................................................................ 39 

FIGURA 18 - Plantas pavimentos térreo e superior – Casarão Rua Senador Pompeu ....................... 41 

FIGURA 19 - Fachada da edificação – casarão Rua Senador Pompeu............................................... 41 

FIGURA 20 - Vista do pátio – Casarão Rua Senador Pompeu ............................................................ 42 

FIGURA 21 - Fachada reformada – Casarão Rua Senador Pompeu ................................................... 43 

FIGURA 22 - Vista pátio reformada – Casarão Rua Senador Pompeu ................................................ 44 

FIGURA 23 - Hotel Estoril ..................................................................................................................... 46 

FIGURA 24 - Planta pavimento tipo – Hotel Estoril .............................................................................. 46 

FIGURA 25 - Vista da Praça Tiradentes - núcleo de origem da cidade de Curitiba ............................. 58 

FIGURA 26 – Vista geral de Curitiba em 1855 ..................................................................................... 58 

FIGURA 27 - Vista aérea de Curitiba – 1965 ........................................................................................ 60 

FIGURA 28 - Casa Romário Martins - Largo da Ordem ....................................................................... 81 

FIGURA 29 - Sobrado na Rua Barão do Rio Branco em estilo eclético ............................................... 81 

FIGURA 30 Edifício com influências art déco - Rua Monsenhor Celso ................................................ 82 

FIGURA 31 - Edifício modernista - Rua Visconde de Nácar ................................................................ 82 



v 

FIGURA 32 - Anúncio de vagas - Cortiço na Rua Riachuelo ............................................................... 93 

FIGURA 33 - Cortiço na Rua Presidente Carlos Cavalcante ................................................................ 94 

FIGURA 34 - Quartos construídos no fundo do terreno - cortiço da Rua Presidente Carlos Cavalcante
 ............................................................................................................................................................... 95 

FIGURA 35 - Quarto - cortiço da Rua Barão do Rio Branco ................................................................ 95 

FIGURA 36 - Área para lavar roupa - cortiço da Rua Barão do Rio Branco ........................................ 95 

FIGURA 37 - Edifício 1 - antigo IPE - Av. Marechal Deodoro ............................................................. 109 

FIGURA 38  - Edifício 2 - Rua XV de Novembro ................................................................................ 110 

FIGURA 39 - Edifício 03 - Rua Barão do Cerro Azul .......................................................................... 111 

 



vi 

LLIISSTTAA  DDEE  MMAAPPAASS  

MAPA 1 - DISTRIBUIÇÃO DA RENDA MÉDIA FAMILIAR POR BAIRRO DE CURITIBA - 1991 ....... 67 

MAPA 2 - DISTRIBUIÇÃO DA RENDA MÉDIA FAMILIAR POR BAIRRO DE CURITIBA - 2000 ....... 68 

MAPA 3 - ESPACIALIZAÇÃO DOS TERRENOS POR FAIXA DE PREÇO EM CURITIBA - 2007 ..... 70 

MAPA 4 - TRANSPORTE COLETIVO E SISTEMA VIÁRIO - BAIRRO CENTRO ............................... 77 

MAPA 5 - EQUIPAMENTOS URBANOS, INFRA-ESTRUTURA LAZER E CULTURA - BAIRRO 
CENTRO ............................................................................................................................................... 80 

MAPA 6 - ZONEAMENTO - BAIRRO CENTRO ................................................................................... 90 

MAPA 7 - LOCALIZAÇÃO DOS CORTIÇOS E MOCÓS - BAIRRO CENTRO .................................. 100 

MAPA 8 - LOCALIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS ABANDONADOS, SUBUTILIZADOS E MOCÓS - 
BAIRRO CENTRO .............................................................................................................................. 102 

MAPA 9 - ESPACIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA COHAB-CT E OS BAIRROS QUE MAIS 
CRESCERAM - 1970-2000 ................................................................................................................. 107 

MAPA 10 - LOCALIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS ESCOLHIDOS - BAIRRO CENTRO ........................... 112 

 



vii 

LLIISSTTAA  DDEE  GGRRÁÁFFIICCOOSS 

GRÁFICO 1 - TAXA DE CRESCIMENTO POPULACIONAL DO BAIRRO CENTRO E CURITIBA - 
1970-1996 ............................................................................................................................................. 69 

GRÁFICO 2 - PIRÂMIDE ETÁRIA DO BAIRRO CENTRO DE CURITIBA - 2000 ............................... 74 

GRÁFICO 3 - PIRÂMIDE ETÁRIA DE CURITIBA - 2000 ..................................................................... 74 

GRÁFICO 4 - PROCEDÊNCIA DOS MORADORES DOS CORTIÇOS ............................................... 96 

GRÁFICO 5 - TEMPO DE RESIDÊNCIA EM CURITIBA ..................................................................... 96 

GRÁFICO 6 - ESTADO CIVIL DOS MORADORES ............................................................................. 96 

GRÁFICO 7 - FAIXA ETÁRIA DOS MORADORES .............................................................................. 97 

GRÁFICO 8 - PRINCIPAIS SERVIÇOS ENCONTRADOS NO CENTRO ............................................ 97 

GRÁFICO 9 - PROFISSÕES DOS MORADORES ............................................................................... 98 

GRÁFICO 10 - RENDA MÉDIA DOS MORADORES ........................................................................... 98 

GRÁFICO 11 - VALOR DOS ALUGUÉIS NOS CORTIÇOS EM REAIS .............................................. 99 

 



viii 

LLIISSTTAA  DDEE  TTAABBEELLAASS 

TABELA 1 - COMPARAÇÃO DOS PROJETOS E EXPERIÊNCIAS DE REABILITAÇÃO DE 
EDIFÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE HIS ............................................................................................... 55 

TABELA 2 - POPULAÇÃO E TAXA DE CRESCIMENTO POPULACIONAL DE CURITIBA NO 
PERÍODO 1940 - 2000 .......................................................................................................................... 62 

TABELA 3 - POPULAÇÃO TOTAL E INCREMENTO POPULACIONAL DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE CURITIBA - 1970-2000 ................................................................................... 64 

TABELA 4 - POPULAÇÃO E TAXA DE CRESCIMENTO DE CURITIBA E REGIÃO 
METROPOLITANA – 1970 - 2005 ........................................................................................................ 64 

TABELA 5 - TAXA DE CRESCIMENTO DOS DEZ BAIRROS QUE MAIS CRESCERAM 1970-2000 66 

TABELA 6 - RENDA MÉDIA EM SALÁRIOS MÍNIMOS DOS BAIRROS QUE MAIS CRESCERAM - 
1991 – 2000 (1) ..................................................................................................................................... 66 

TABELA 7 - POPULAÇÃO E TAXA DE CRESCIMENTO DO BAIRRO CENTRO E CURITIBA - 1970-
2000 ....................................................................................................................................................... 69 

TABELA 8 - PREÇO EM R$/m² DOS TERRENOS COMERCIALIZADOS POR BAIRRO EM 
CURITIBA DE 1996-2003 ..................................................................................................................... 71 

TABELA 9 - POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA E SEXO DO BAIRRO CENTRO - 2000 .................. 73 

TABELA 10 - LINHAS DE ÔNIBUS NOS TERMINAIS DO BAIRRO CENTRO ................................... 75 

TABELA 11 - ZONA CENTRAL - ZC - PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO .............. 86 

TABELA 12 - SETOR ESPECIAL ESTRUTURAL - SE PARÂMETROS PARA USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO ..................................................................................................................................................... 87 

TABELA 13 ZONA RESIDENCIAL 4 - ZR4 PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ...... 88 

TABELA 14 - ZONAS ESPECIAIS DE INCENTIVO A HABITAÇÃO SOCIAL PRÓXIMAS AO BAIRRO 
CENTRO ............................................................................................................................................... 89 

TABELA 15 - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PAR - CEF ............................................................. 115 

  

  

  

  

  

  

 



ix 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................. 1 

2 CONCEITUAÇÃO ............................................................................................. 4 

2.1 A produção do espaço e da moradia no Brasil........................................... 4 

2.2 Habitação popular e a luta pela moradia .................................................... 8 

2.3 Os cortiços como alternativa à moradia das classes de baixa renda no 
Brasil  ................................................................................................................ 13 

2.4 O esvaziamento dos centros urbanos e a questão da habitação social ... 18 

3 ANÁLISE DE CORRELATOS ......................................................................... 24 

3.1 Programa de reabilitação de edifícios para HIS ....................................... 24 

3.1.1 Caso da França .................................................................................. 24 

3.2 Programa de reabilitação de edifícios para habitação social em São Paulo 
  ................................................................................................................ 28 

3.2.1 Caso do Hotel São Paulo ................................................................... 28 

3.2.2 Edifício Labor (Brigadeiro Tobias) ...................................................... 31 

3.2.3 Edifício da Rua do Ouvidor, 63 ........................................................... 36 

3.3 Experiência de reabilitação de edifício para habitação social no Rio de 
Janeiro ............................................................................................................... 40 

3.3.1 Casarão da Rua Senador Pompeu, 34 ............................................... 40 

3.4 Experiência de reabilitação de edifício para habitação social no Espírito 
Santo .............................................................................................................. 45 

3.4.1 Hotel Estoril - Vitória ........................................................................... 45 

3.5 Síntese dos estudos de caso ................................................................... 48 

3.5.1 Relações entre as diferentes dinâmicas urbanas ............................... 48 

3.5.2 Organização social e iniciativa pública ............................................... 49 

3.5.3 Legislação urbana e instrumentos do Estatuto da Cidade .................. 50 

3.5.4 Programas de incentivos e financiamentos ........................................ 51 

3.5.5 Tecnologia de construção .................................................................. 52 

3.5.6 Programas de reabilitação na França e no Brasil ............................... 53 

4 O CENTRO DE CURITIBA ............................................................................. 57 

4.1 Breve histórico do processo de produção do espaço do bairro Centro .... 57 

SUMÁRIO



x 

4.2 O Centro de Curitiba – características ..................................................... 72 

4.2.1 Demografia e população .................................................................... 72 

4.2.2 Infra-estrutura urbana ......................................................................... 75 

4.2.3 Equipamentos públicos ...................................................................... 78 

4.2.4 Características sócioespaciais ........................................................... 79 

4.2.5 Legislação urbanística ........................................................................ 83 

4.3 A questão da habitação social no Centro de Curitiba............................... 91 

4.4 Edifício escolhido ................................................................................... 108 

5 DIRETRIZES PARA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA HIS NO CENTRO 
DE CURITIBA ...................................................................................................... 113 

6 REFERÊNCIAS BILIOGRÁFICAS E WEBGRÁFICAS .................................. 118 

APÊNDICE 1 ...................................................................................................... cxxiii 



1 

1 INTRODUÇÃO 

A presente Monografia propõe-se a estudar a questão da habitação social no 

bairro Centro da cidade de Curitiba. Pretende ainda subsidiar o desenvolvimento de 

um projeto de Habitação de Interesse Social – HIS, em edifício desocupado ou 

subutilizado localizado no Centro de Curitiba, e que será desenvolvido no segundo 

semestre do corrente ano. 

 

FIGURA 1 - Região Metropolitana de Curitiba – RMC 

FONTE: COMEC, IPPUC 

NOTA: Elaboração: Viviane Reis 

Curitiba apresenta duas realidades que se opõem: a primeira é a existência 

de um déficit habitacional que vem aumentando e o esgotamento das áreas na 

periferia do município disponíveis para a habitação popular. A outra é o 

esvaziamento do bairro Centro por parte dos seus antigos moradores, uma das 

áreas mais bem servidas por equipamentos e serviços públicos, e que conta hoje 

com mais de 30 edifícios vazios. Apesar da perda de moradores, existe também a 

população que vive no bairro em condições precárias, especialmente nos casarões 

antigos transformados em cortiços. Essa população tem forte vínculo com o bairro e 
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constitui uma demanda importante de moradores para o Centro, no que se refere às 

políticas públicas para habitação social. 

Segundo Fundação João Pinheiro (2006), o déficit habitacional do município 

é de 25.147 domicílios, e no Censo 2000 o IBGE contabilizou 56 mil domicílios 

vagos, sendo que parte considerável destes localizam-se no bairro Centro. Diante 

dessa realidade faz-se necessário pensar alternativas para solucionar tanto a 

questão da habitação social como a revitalização da área central que passa por um 

processo de esvaziamento e degradação, deixando subutilizada uma rica infra-

estrutura urbana.  

Com base nesta problemática e nos objetivos acima expostos o trabalho 

divide-se em quatro capítulos: (i) conceituação teórica; (ii) análise de casos 

correlatos; (iii) estudo do bairro Centro de Curitiba, (iv) e diretrizes projetuais. Esses 

capítulos relacionam-se entre si, e tem como objetivo fornecer subsídios teóricos 

para a discussão do tema e o desenvolvimento do projeto de requalificação de 

edifício destinado à habitação social. 

No capítulo de Conceituação buscou compreender os elementos que 

caracterizaram o processo de industrialização e urbanização no Brasil e suas 

conseqüências, especialmente no que se refere à produção do espaço e da moradia 

das cidades brasileiras. Segundo vários autores, a característica marcante do 

processo de industrialização brasileira foram os baixos salários praticados, que 

impactaram diretamente o processo de produção do espaço e a dificuldade de 

acesso do trabalhador à terra urbanizada e à moradia.  

O primeiro capítulo tratou ainda do desenvolvimento histórico dos cortiços, e 

da sua relação com realidade presente nos centros das grandes cidades brasileiras. 

Tanto no Brasil como em outras cidades do mundo, esses espaços vêm sofrendo 

um processo de reestruturação espacial, e transformação da sua relação com os 

demais espaços integrantes destas cidades. Essas mudanças têm como 

características marcantes a degradação dessas áreas e em outros casos a 

gentrificação. 

O capítulo destinado à análise de casos correlatos relata experiências 

realizadas em reabilitação de edifícios vazios em áreas urbanas consolidadas, a 
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partir da produção de habitação interesse social e da implementação de políticas de 

habitação social no Brasil e na França. Na França destaca-se o grande número de 

programas, instrumentos e órgãos responsáveis pela promoção da reabilitação de 

edifícios antigos para locação social. No Brasil as experiências de reabilitação 

estudadas situam-se nos centros das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Vitória.  

Curitiba insere-se no contexto nacional das grandes cidades, apresentando 

problemas similares a outros grandes centros urbanos, no entanto, até a presente 

data não foram implementadas políticas públicas para reabilitação do Centro que 

incluíssem a produção de habitação social entre suas diretrizes.  

Para entender melhor o contexto e o processo de transformação 

socioespacial do Centro de Curitiba, o terceiro capítulo apresenta um histórico da 

ocupação do bairro, e procura explicitar as novas relações estabelecidas com os 

demais bairros do município e a Região Metropolitana de Curitiba. Aprofunda ainda 

as políticas habitacionais adotadas pelo município, e que a exemplo do que ocorreu 

em outras cidades brasileiras baseou-se no trinômio denominado por BONDUKI 

(2004) loteamento na periferia / casa própria / autoconstrução, que excluiu a 

população de baixa renda das áreas centrais. 

Dentro desse quadro e após um estudo da realidade do bairro Centro foram 

selecionados três edifícios subutilizados, que subsidiarão a elaboração do projeto de 

reabilitação para habitação social. A pré-seleção desses edifícios deu-se em função 

de uma série de critérios que serão apresentados na conclusão do terceiro capítulo. 

A partir do estudo teórico e da análise da realidade elaborada, no quarto 

capítulo são definidas as diretrizes projetuais que subsidiarão a elaboração da 

reabilitação do edifício selecionado. 
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2 CONCEITUAÇÃO 

2.1 A PRODUÇÃO DO ESPAÇO E DA MORADIA NO BRASIL 

A industrialização trouxe grandes mudanças e conseqüências para as cidades 

e territórios, pois as indústrias tendem a se concentrar ao redor das cidades, que 

concentram o capital, os elementos econômicos e políticos e a mão-de-obra. As 

indústrias, por sua vez, atraem antigos camponeses, que saem do campo para 

tornar-se operários e se estabelecem próximos às industrias, fazendo assim com 

que as cidades cresçam mais rápido. 

BENÉVOLO, (1993) coloca também que esse crescimento das cidades é 

decorrente do aumento da população, devido à queda da mortalidade, e a 

redistribuição dessa população no território que, não sendo absorvida pelo campo, 

migra para as cidades à procura de trabalho. O crescimento das cidades traz 

conseqüências negativas de ordem física como congestionamentos do tráfego, 

insalubridade, feiúra. Além disso, suas construções não conseguem abrigar esse 

aumento de população. Os trabalhadores mal pagos se amontoam em casas 

pequenas, e ocupam construções abandonadas subdividindo as em pequenas 

moradias improvisadas. As ruas estreitas e tortuosas tornam o ambiente ainda mais 

insalubre. As cidades concentravam todos os problemas decorrentes dessa 

industrialização e conseqüente urbanização, tornando-se locais insalubres, focos de 

epidemias e revoltas sociais, devidos às condições a que os trabalhadores eram 

submetidos. 

Segundo LEFEBVRE (2001), o processo de industrialização é o ponto de 

partida para se apresentar a problemática urbana contemporânea. Para o autor, a 

industrialização seria o motor das transformações da sociedade, o “indutor”, e os 

problemas referentes às cidades o “induzido”. 

Com o desenvolvimento da indústria as velhas cidades tornam-se, segundo 

Lefebvre : 

“Mercados, fontes de capitais disponíveis, locais onde esses capitais são gerados 

(bancos), residências dos dirigentes econômicos e políticos, reservas de mão-de-obra 

(isto é onde pode subsistir “o exército de reserva do proletariado”, como diz Max, que 

pesa sobre os salários e permite o crescimento da mais-valia). Além do mais, a 
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Cidade, tal como fábrica, permite a concentração dos meios de produção num 

pequeno espaço: ferramentas, matérias-primas, mão de obra.” (LEFEBVRE, 2001 

p.8) 

No Brasil a industrialização foi tardia, em relação ao período e num contexto 

diferente do qual se desenvolveu na Europa, porém ligado a ele. Para vários 

autores, essa industrialização e a maneira como implantou-se e desenvolveu-se aqui 

está diretamente ligada ao processo de urbanização brasileiro. Segundo SPÓSITO 

(1989) o domínio tecnológico e a acumulação do capital-dinheiro possibilitaram o 

deslocamento do capital dos países centrais para os países periféricos, por meio da 

implantação de empresas multinacionais a partir da década de 1960. Esse 

deslocamento produziu a uma nova divisão do trabalho, onde as empresas passam 

a se instalar em países periféricos, e o trabalhador dessa periferia produzia 

produtos/ valores que passaram a ser consumidos no nível internacional. Todavia 

esse trabalhador teve o valor da sua força de trabalho definido pelo padrão de vida 

de seu país e não pelo valor produzido, ou seja, a chamada industrialização com 

baixos salários. 

A cidade é o local privilegiado para o desenvolvimento da indústria, pois como 

já citado anteriormente ela concentra o capital, as ferramentas, a mão-de-obra e 

especialmente a reserva desta. A produção do espaço urbano está vinculada ao 

processo de produção e reprodução do capital. Spósito (1989) diz que, a cidade 

possui as condições necessárias para o seu rápido desenvolvimento, uma vez que 

concentra tanto a força de trabalho assim como a gestão do próprio modo de 

produção. 

FANI (1988) afirma que “a produção espacial realiza-se de modo a viabilizar o 

processo de reprodução do capital. A cidade se apresenta como a materialização 

das condições gerais do processo em sua totalidade” (FANI, 1988, p 41). Assim, 

para essa autora a forma de reprodução do capital determina o modo de viver da 

sociedade, ou seja, o trabalhador está subordinado ao capital mesmo fora do local 

de trabalho, já que o acesso à moradia também está vinculado à necessidade de 

acumulação do capital, limitando assim suas possibilidades e opções de escolha. 

Para FERREIRA (2005) uma das condições para nossa industrialização foi a 

adoção de uma política de baixos salários, e que por conseqüência promoveu um 
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modelo de urbanização também com baixos salários. O crescimento da indústria 

baseou-se na exploração do trabalhador com extensivas jornadas, condições 

precárias de trabalho e uma contenção salarial. Além disso, o cálculo da moradia 

não foi incluído no salário do trabalhador o que torna ainda mais difícil sua situação, 

pois as condições e possibilidades de moradia são limitadas e precárias. Assim, o 

problema do déficit habitacional é um problema de acesso e dificuldade de 

pagamento, e não de número de moradias. 

KOWARICK (2000) nos lembra que essa exploração não se limitou ao 

trabalho, mas estendeu-se ao conjunto de elementos necessários e fundamentais 

para a reprodução da força de trabalho, como transporte, educação, saneamento, 

saúde, moradia, sendo que o padrão de habilitabildade do último configura-se a 

partir da existência dos outros serviços citados. Essa dinâmica foi chamada por 

KOWARICK de “espoliação urbana”, que segundo sua definição: 

“é a somatória de extorsões que se opera pela inexistência ou precariedade de 

serviços de consumo coletivo, que juntamente ao acesso à terra e à moradia 

apresentam-se como socialmente necessários para a reprodução dos trabalhadores e 

aguçam ainda mais a dilapidação decorrente da exploração do trabalho ou, o que é 

pior, da falta desta” (KOWARICK, 2000, p.22) 

A partir dessa dinâmica, deve-se destacar o papel do Estado nesse processo 

excluendente e injusto, na medida em que ele tem garantido a infra-estrutura e os 

serviços necessários ao crescimento do capital. Por outro lado, os trabalhadores 

passam por um processo de deterioração dos seus padrões de vida, e parte desses 

serviços de consumo coletivo devem ser promovidos pelo Estado. 

Por meio de investimentos públicos criaram-se áreas valorizadas e 

privilegiadas na cidade. Para FERREIRA, “o solo urbano tem seu valor determinado 

pela sua localização e pela participação do Estado” (FERREIRA, 2005, p.5). A 

valorização de determinadas áreas se dá em função tanto da localização quanto dos 

investimentos públicos que dotam estas áreas de infra-estrutura.  

“E nas nossas cidades, a intervenção estatal foi capaz de produzir recorrentemente a 

diferenciação espacial desejada pelas elites, e a disputa pela apropriação dos 

importantes fundos públicos destinados à urbanização caracterizou – e caracteriza 

até hoje – a atuação das classes dominantes no ramo imobiliário.” (FERREIRA, p.6). 
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Uma outra questão fundamental para entendermos a relação entre a dinâmica 

de urbanização e a problemática da moradia é a constituição da propriedade privada 

da terra. Segundo FERREIRA (2005) a exclusão sócioespacial presente nas cidades 

brasileiras, é uma herança colonial do processo histórico da propriedade urbana em 

nosso país, sendo que a questão do acesso à terra estaria na base dessa 

desigualdade socioespacial. A Lei de Terras, aprovada e 1850, implantou a 

propriedade privada e transformou a terra em mercadoria no Brasil. Antes dessa lei, 

a riqueza do país era medida pelo número de escravos que se possuía. Com essa 

lei, consolida-se também o latifúndio, pois a propriedade da terra passou a ser um 

bem acessível para poucos1. 

Ermínia Maricato pontua que essa lei distingue pela primeira vez na história 

do país, o que é solo público e do que é solo privado (MARICATO apud FERREIRA, 

2005, p.7). A partir dela tornou-se possível, inclusive, regulamentar o acesso à terra 

urbana, por meio da definição dos padrões de uso e ocupação do solo. Padrões este 

que no Brasil serviram para garantir ao longo do tempo o privilégio das classes 

dominantes no controle do processo de produção do espaço (FERREIRA, 2005, p.3). 

Assim, a parcela da população que não pode pagar o elevado preço da terra 

nas áreas mais densamente urbanizadas, tem ocupado áreas mais distantes e 

desprovidas de infra-estrutra e serviços público, gerando assim um padrão periférico 

de ocupação do solo urbano no Brasil. As terras valorizadas, mais próximas ao 

centro além de ocupadas por uma população de renda mais alta, também são 

retidas para especulação imobiliária constituindo os vazios urbanos2 ou imóveis 

subutilizados. 

A periferia possui um padrão de ocupação característico, muitas vezes 

originado a partir de ocupações irregulares e loteamentos clandestinos. Os lotes da 

periferia, onde vivem a população de baixa renda são normalmente produtos da 

                                            

1
 Antes da Lei de Terras as terras pertenciam à Coroa, os fazendeiros produziam na terra, 

mas não a possuíam. 

2
 Os vazios urbanos são áreas dentro do tecido urbano, servidas por infra-estrutura e que são 

retidas para fins especulativos, ficando inacessível á população de baixa renda pelo seu elevado 
preço. 
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autoconstrução, num processo onde o próprio trabalhador nas suas horas de folga 

constrói ao poucos a sua moradia. 

Uma outra alternativa para a moradia da população de baixa renda nas 

grandes cidades brasileiras são também os cortiços. Nesta outra tipologia, seus 

habitantes são pessoas que não podem ou não querem ir para a periferia, lugar 

onde os custos da construção, a falta de infra-estrutura e o tempo de deslocamento 

têm que ser cobertos pelo próprio trabalhador. A localização destas habitações em 

áreas centrais faz com que esses trabalhadores gastem menos tempo no 

deslocamento e possam morar em áreas bem servidas de equipamentos e serviços, 

mesmo que as condições de moradia sejam insalubres e precárias. 

Assim, o fato da moradia não estar no cálculo do salário do trabalhador faz 

com que este tenha dificuldades de acesso à terra, e como as terras mais próximas 

ao centro são mais caras, o trabalhador acaba se deslocando para as áreas mais 

distantes e desprovidas de infra-estrutura, gerando o padrão periférico de ocupação, 

ou ocupando as áreas urbanas consolidadas que foram abandonadas pelas classes 

de alta renda. 

2.2 HABITAÇÃO POPULAR E A LUTA PELA MORADIA 

De acordo com RIBEIRO e PECHMAN (1983), o problema de falta de 

moradia no Brasil não é uma questão de ‘déficit habitacional’, ou seja, de 

desequilíbrio entre crescimento populacional e a produção de moradias. Esses 

autores explicam que numa sociedade capitalista a demanda por um determinado 

bem é constituída pela parcela da população que pode pagar o seu preço, ou seja, a 

demanda solvável. Sendo assim, aqueles que não possuem renda para adquirir 

determinados bens não fazem parte da demanda, embora necessitem da 

mercadoria. A partir disso, pode-se entender que a existência do déficit habitacional 

no Brasil ocorre porque grande parte da população urbana está excluída do mercado 

formal de produção da moradia. Entre as causas desta exclusão os autores apontam 

a irregularidade na distribuição de renda e as condições de produção capitalista de 

moradias no Brasil, que caracterizam-se por um elevado preço da terra e excluem 

parte da população do direito de morar na cidade. 
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Segundo VILLAÇA (1986), a transformação da habitação em mercadoria foi 

uma necessidade do capitalismo, que formou-se mais ou menos rápida de acordo 

com as características da formação de cada sociedade. Para o autor, a produção de 

moradias apresenta algumas dificuldades para a sua plena transformação em 

mercadoria tais como: a) a sua vinculação ao solo, impossibilitando sua produção 

em larga escala; b) a aquisição da terra que onera significativamente o preço do 

produto final; c) a habitação em si. Estes três elementos fazem com que as camadas 

de renda mais baixa passem a morar em locais distantes, onde o preço da terra é 

mais baixo. Um quarto fator seria o longo período de produção e consumo, ou seja, 

a sua demora no ciclo de rotação do capital, pois quanto mais rápida for essa 

rotação mais vezes o capital poderá ser reinvestido. Com o desenvolvimento do 

capitalismo e a concentração e centralização do capital, surgiu um intermediário 

neste processo, o financiamento, que agilizou o retorno do capital investido pelo 

capitalista, com sua devida valorização. No entanto, em especial as classes de baixa 

renda não têm acesso ao financiamento em função dos requisitos exigidos para tal. 

No Brasil há duas formas de produção da casa própria: a produção de 

moradias através do mercado imobiliário formal e a autoconstrução. Porém, apenas 

uma se enquadra nesta forma de produção, a do mercado: a casa própria destinada 

às classes média e alta. A outra forma de produção da moradia, a autoconstrução 

não se encaixa neste processo e tem como principal função atender a necessidade 

do capitalismo de rebaixar os custos de reprodução da força de trabalho. Neste 

segundo processo, os itens oferecidos pelo mercado são: o lote em loteamentos, 

distantes do centro, desprovidos de infra-estrutura e serviços e muitas vezes 

irregulares, e o material para a construção, já que a mão-de-obra utilizada é a do 

próprio trabalhador, da sua família e seus amigos em horários livres e finais de 

semana. 

Para VILLAÇA (1986) a produção de moradia no Brasil teve dois momentos 

distintos. O primeiro foi a produção de moradias para aluguel, que ocorreu entre as 

décadas de 1910 e 1920, declinando na seqüência. O segundo foi a atividade 

loteadora, a partir da adoção do modelo da casa própria, que ocorreu, durante entre 

1920 e 1950, dependendo da região do país, e tornou-se a forma de moradia da 

maioria da população urbana brasileira. Este último período teve como característica 

a intervenção do Estado através de ações econômicas ou jurídicas. Essas ações 
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ajudaram o desenvolvimento do capital financeiro, o desenvolvimento do transporte 

urbano, a expansão dos loteamentos, inclusive os clandestinos. Ele sem manteve 

omisso frente à essa irregularidade; o desenvolvimento da prática de 

autoconstrução; o aumento do valor dos alugueis com o declínio da construções de 

moradias destinadas à locação; e contribuiu para desenvolvimento e fortalecimento 

da ideologia da casa própria. 

Segundo VILLAÇA (1986), a idéia da casa própria foi associada pelas 

classes dominantes, à idéia de segurança econômica e social, como se ela servisse 

como um seguro frente às incertezas do futuro. Ainda segundo o autor essa 

associação “representa uma relação imaginária ou é a expressão ideal das relações 

dominantes, numa certa etapa do desenvolvimento da habitação no Brasil e que 

corresponde mais ou menos ao período de 1920/50.” (VILLAÇA, 1986, p.53). No 

entanto hoje essas relações deixaram de ser imaginárias e se tornaram relações 

reais, pelo mundo criado pela burguesia, pois, a propriedade da casa confere um 

status, que facilita as relações econômicas, tornando-se uma garantia frente às 

instabilidades da economia e garantindo a moradia independente do aluguel. 

Para BONDUKI (2004, p73), durante o período da ditadura de Getúlio 

Vargas (1930-45) o clima político, econômico e cultural colocaram em evidência a 

questão da habitação social. Dentro do “projeto nacional-desenvolvimentista” desse 

presidente, a habitação foi vista como condição básica para a reprodução da força 

de trabalho e, por conseqüência uma estratégia econômica para a industrialização 

do país. A outra questão é que a habitação torna-se um elemento na formação 

ideológica, política e moral do trabalhador, decisiva na criação do trabalhador-

padrão, principal base de sustentação política daquele regime. Este período 

caracterizou-se pelo intenso debate e produção intelectual e ideológica sobre a 

habitação, embora o modelo de habitação adotado, a autoconstrução na periferia, 

tenha sido bastante diferente das idéias e propostas presentes no discurso. 

A partir de 1930, com a ascensão do socialismo e do fascismo criaram-se as 

condições ideológicas para a intervenção estatal em diversos setores, 

especialmente no de habitação. Neste período o governo interferiu no mercado de 

locação, sancionando a Lei do Inquilinato (1941) que congelou o valor dos aluguéis, 

e também pela reformulação da Lei do Condomínio, que passou a permitir a 
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propriedade individual de unidades residenciais dentro de habitações coletivas. A Lei 

do Inquilinato controlou o valor dos alugueis até 1964 e na época era defendida por 

vários técnicos como solução da crise habitacional. Todavia, um efeito imprevisto 

desta lei foi a difusão da pequena propriedade entre a classe trabalhadora e média, 

desestimulando a produção rentista. 

Destaca-se também neste período a renovação das Caixas Econômicas que 

aumentaram de forma significativa o financiamento de casas e apartamentos a juros 

baixos. Havia o discurso da habitação unifamiliar como materialização do espaço 

físico que representava a família e todos os valores atribuídos a esta. Baseado em 

teorias sociológicas americanas, especialmente a derivada da ecologia urbana, este 

discurso vinculava todas as patologias sociais à habitação coletiva irregular como os 

cortiços. A habitação operária tornou-se então necessária para a manutenção da 

ordem econômica, social e política. Uma série de doutrinas foram utilizadas para 

mudar a maneira de pensar e morar da classe trabalhadora, inclusive o incentivo à 

poupança, contribuindo para o esforço nacional de financiamento de projetos 

habitacionais. No nível federal foi criado o Instituto de Aposentadorias e Pensões 

(IAPs), mas que no entanto só atendiam seus associados, ou seja, a classe média 

em sua maioria. Em 1946 foi criada a Fundação da Casa Popular, que se destinava 

a construção de moradias, infra-estrutura urbana, desenvolvimento de pesquisa e 

produção de materiais de construção. 

Em 1950, conforme afirma VILLAÇA (1986), os terrenos baratos, produzidos 

a partir de loteamentos legais e clandestinos, as casas autoconstruídas e as áreas 

carentes de equipamentos públicos, tornou-se a forma predominante da moradia 

popular. A favela constitui uma outra forma de habitação, ou como diz o autor, de 

“sub-habitação”, produzida pela população mais pobre, e que começa a crescer 

consideravelmente nessa década. Esta forma é caracterizada por uma população 

que nem sequer tinha condições de comprar um lote regular à prestações na 

periferia da cidade. 

Em 1964 foi criado do Banco Nacional da Habitação (BNH), depois de cinco 

meses do golpe militar de 1964, destinado a estimular a construção de habitação de 

interesse social e o financiamento da casa própria, especialmente para população 

de baixa renda. (VILLAÇA, 1986, p.63). O BNH tinha como fonte de arrecadação, o 
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desconto compulsório de 1% do valor da folha de pagamento mensal de todas as 

empresas enquadradas no regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) do 

país. Em 1966, pela Lei nº5.107, foi criado o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), implantado o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, e as 

cadernetas de poupança destinados também ao financiamento. 

Apesar de ter tornado-se o segundo maior banco do Brasil, o BNH não 

conseguiu atingir o que seria o seu objetivo principal: promover a construção e 

aquisição da casa própria especialmente para a população de baixa renda. A 

maioria dos críticos das políticas habitacionais brasileiras acredita que na verdade a 

razão da criação do BNH não foi promover habitação social, mas sim promover a 

acumulação do capital imobiliário, a partir do aquecimento do mercado da 

construção e combater os problemas econômicos e políticos enfrentados pela classe 

dominante da época. Assim, para mascarar esses objetivos e garantir a manutenção 

do poder criou-se um discurso que aparentemente atendia aos anseios e demandas 

das massas populares. 

Na década de 1980 intensificaram-se as críticas às ações do governo 

federal, em relação ao modelo de desenvolvimento adotado e a oposição da 

sociedade ao regime autoritário. A partir da organização social com a participação 

de membros da universidade, organizações, movimentos comunitários, entidades de 

profissionais, surgiram idéias alternativas para as políticas habitacionais e urbanas 

que, valorizavam a participação comunitária, a sustentabilidade urbana, o respeito 

ao meio ambiente e o direito à cidade. 

Desde a segunda metade da década de 1970 e ao longo da década de 1980 

tomavam forças os movimentos sociais de reivindicação urbana que se organizaram 

para obter luz, água, esgoto, transporte, regularização da situação da moradia, etc, 

ganhando visibilidade política (RODRIGUES, 1994). Esse grupo multissetorial que 

lutava pelo direito à cidade e à moradia participou ativamente do processo de 

elaboração da Constituição de 1988. A partir dessa luta foram incluídos o capítulo de 

política urbana e os instrumentos que garantiram a possibilidade de cumprimento da 

função social da cidade e da propriedade urbana. Em julho de 2001, foi aprovada no 

Congresso Nacional a Lei nº 10.257 Estatuto da Cidade, que regulamenta o capítulo 

de política urbana da Constituição. Com esta lei inclui-se algumas bandeiras da luta 
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pela moradia, e tanto as periferias das cidades como os seus centros urbanos 

degradados, ganharam instrumentos urbanísticos capazes de promover uma 

reforma urbana. 

2.3 OS CORTIÇOS COMO ALTERNATIVA À MORADIA DAS 

CLASSES DE BAIXA RENDA NO BRASIL 

Devido à suas características históricas, de localização, desenvolvimento, 

funcionamento, bem como pela população que abriga, os cortiços são importantes 

para o estudo por constituírem uma das primeiras formas de moradia da população 

proletária (KOWARICK e ANT, 1988), que no início da industrialização precisava 

morar próximo às fábricas e locais de trabalho. Essa relação dos moradores do 

cortiço com o local de trabalho se mantém até hoje. Outro elemento importante é o 

fato de sua localização encontrar-se em áreas anteriormente ocupadas pelas 

pessoas de renda mais alta, e que ao longo do tempo sofrem um processo de 

esvaziamento e degradação. 

Segundo BONDUKI (2004, p.23), os cortiços já existiam desde a última 

década do século XIX, e sua existência estava relacionada à dinâmica de 

industrialização e exploração dos trabalhadores. Segundo o Relatório da Comissão 

de Exame e Inspeção das Habitações Operárias e Cortiços no Districto de Santa 

Ephigênia [São Paulo], publicado em 1894, foram encontradas cinco tipologias de 

cortiço, que segundo o autor podia ser aplicada para os demais bairros populares da 

época: 

a) hotel-cortiço: restaurante que à noite servia de dormitório à 

“trabalhadores desacompanhados, que sem pertences de maior volume e 

que estavam na cidade prontos a vender sua força de trabalho, 

precisando de um teto para dormir” (MOTTA apud BONDUKI, 2004, 

p.23); 

b) casa de cômodos: prédios e sobrados antigos divididos e subdivididos 

constituindo os cômodos, com algumas peças como uma cozinha e as 

instalações sanitárias; 
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c) cortiço improvisado: construção precária no fundo de bares, vendas, 

depósitos; 

d) cortiço-pátio: ocupa o centro do quarteirão e com acesso por um estreito 

corredor. Geralmente eram localizados no quintal de alguma venda ou 

prédio comercial; 

e) cortiço-casinha: construção independente com entrada pela rua. Essas 

casinhas se parecem com as casas das vilas operárias, mas que sem 

nenhum controle, tornavam-se cortiços (BONDUKI, 2004). 

Essas habitações ficaram conhecidas por diversos nomes, por exemplo 

como cabeça-de-porco, nome de um famoso cortiço no Rio de Janeiro e tem o 

sentido de antro; zungu, pensão, estalagem, hospedaria, etc. A tipologia mais 

recorrente era formada por uma série de cômodos distribuídos em volta de um pátio 

ou corredor (PICCINI,2004). 

No Rio de Janeiro, no final do século XIX os cortiços já eram bastante 

difundidos, tanto que foram retratados no romance O Cortiço, de Aloísio de Azevedo, 

publicado em 1893. Esse tipo de habitação aumentou com o passar das décadas em 

função do rápido crescimento populacional, especialmente com a chegada dos 

imigrantes, devido ao inicio da industrialização, e como decorrência dos baixos 

salários dos trabalhadores (VILLAÇA, 1986). Sem condições de pagar por uma 

moradia higiênica e familiar (KOWARICK e ANT,1988), estes trabalhadores 

passaram a morar nos cortiços, já que as vilas operárias, construídas pelos 

proprietários das fábricas, abrigavam uma pequena quantidade de famílias. Com o 

aumento da demanda por moradores alguns donos de imóveis e empreendedores 

começaram a explorar o aluguel do cortiço, vendo neste tipo de negócio uma 

atividade bastante lucrativa. 

Em função das condições de insalubridade desses ambientes, os cortiços 

freqüentemente eram focos de epidemias, como a febre amarela, cólera, 

tuberculose, tifo. Sua erradicação foi considerada pelos higienistas do início do 

século XX como uma questão de saúde pública, por constituírem doenças que 

colocavam toda a população em perigo, inclusive as classes dominantes, que se 

sentiram ameaçadas pelo risco de contaminação. No entanto, como afirma VILLAÇA 
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(1986, p.36), se por um lado as classes dominantes defendiam o fim dos cortiços, 

por outro, necessitavam deles para abrigar a população trabalhadora, e assim 

reprodução do capital industrial, efetivada pelo pagamento de salários baixos. 

Utilizando em grande parte o discurso higienista, a burguesia adotou medidas legais 

que possibilitaram a demolição dessas habitações quando conveniente, fazendo 

vistas grossas em outras situações. 

Apesar do Estado no período da Primeira República (1889-1930) 

caracterizar-se por um Estado liberal, onde a intervenção estatal sobre a esfera 

pública era mínima, o poder público atuou nesta questão por meio do controle 

sanitário das habitações, da legislação e dos Códigos Municipais de Postura, e 

ainda pela implantação de obras de saneamento das baixadas, urbanização da área 

central, e das redes de esgoto e água. As determinações dos Códigos Municipais de 

Posturas tinham como objetivo principal conter e regulamentar a construção de 

novos cortiços, especialmente em áreas de interesse para a burguesia; 

regulamentar os existentes; e definir inclusive critérios para demolição. No entanto, 

de acordo com VILLAÇA (1986, p.38) mesmo com o discurso sanitarista muitas 

destas regulamentações tinham pouco a ver com questões de saúde pública, e 

veiculavam um discurso de embelezamento e modernização das cidades, 

privilegiando assim o capital imobiliário. 

No início do século XX, o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos mandou 

demolir 3.000 casebres para a abertura da Avenida Central. Levando em conta uma 

população atual de 10 milhões, segundo Villaça, essa quantia representaria hoje 

46.000 casas demolidas. Em São Paulo os cortiços também foram demolidos para a 

promoção da renovação urbana nas áreas nobres da cidade. O código de Posturas 

do Município de São Paulo em 1896 proibia a construção de cortiços no perímetro 

comercial da cidade. Eles deveriam localizar-se num raio de 10 a 15 km do núcleo 

urbanizado, e ter um recuo de 15 metros se fossem contíguos às casas de 

habitação. Dispunha também sobre as dimensões mínimas dos quartos e da 

quantidade de tanques, instalações sanitárias e poços de água por número de 

quartos. 

Apesar dos constantes discursos e ameaças de destruição dos cortiços em 

prol da limpeza urbana, assim como pela promessa de fornecer habitação 
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unifamiliar, digna, higiênica, para as classes pobres por parte dos dirigentes 

públicos, até a década de 1930 não foram levados a diante, pois o preço da terra e 

dos aluguéis nas áreas ocupadas eram elevados e ao mesmo tempo não havia 

como distanciar essa população das fábricas, pois os salários e as longas jornadas 

de trabalho exigiam tal proximidade. 

A ação dos higienistas foi também bastante intensa e invasiva ao combater 

os focos de epidemias. Ao longo do século, especialmente no período do governo de 

Getulio Vargas, os cortiços foram também considerados focos de epidemias sociais 

e políticas, ou seja, de anarquistas e comunistas que contaminavam a sociedade e 

perturbavam a paz. 

Na década de 1960 em São Paulo, com o desenvolvimento das tecnologias 

de transporte coletivo que ocorria desde a década de 1940, consolida-se a 

periferização da habitação popular, especialmente baseada na autoconstrução. A 

casa própria passou a ser bastante difundida, mas mesmo assim, na década de 

1970 há uma proliferação de cortiços na região central da capital paulista 

(KOWARICK, 2000). 

Em 1986, foi realizada uma pesquisa pela Prefeitura Municipal de São 

Paulo, classificando os cortiços em dois tipos, segundo a tipologia arquitetônica. O 

primeiro refere-se aos imóveis adaptados, normalmente utilizando construções 

antigas originalmente residenciais de um ou dois pavimentos, subdivididas em 

cômodos de 7 a 10m², com instalações sanitárias coletivas. O segundo tipo refere-se 

aos imóveis construídos para locação, com a finalidade de serem cortiços. Este 

também ficou conhecido como ‘quintal de periferia’, e constituem-se em quartos 

construídos nos fundos de residências unifamiliares autoconstruídas (PICCINI, 

2004). 

Em 1991 essas habitações foram definidas pela lei municipal nº 10.928 de 

São Paulo, conhecida com Lei Moura, como moradia coletiva multifamiliar que 

apresente total ou parcialmente as seguintes características: 

a) constituída por uma ou mais edificações em lote urbano; 

b) subdividida em vários cômodos alugados, subalugados ou cedidos 

a qualquer título; 
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c) ocorrência de várias funções exercidas no mesmo cômodo; 

d) acesso e uso comum dos espaços não edificados e instalações 

sanitárias; 

e) circulação e infra-estruturas, em geral precárias 

f) superlotação de pessoas. 

A Lei Moura também dispõe sobre as condições mínimas de habitabilidade e 

segurança dessas moradias:  

a) área mínima do cômodo ou divisão não inferior a 5,00 m², com sua 

menor dimensão não inferior a 2,00 m, 

b) segurança do imóvel no tocante à instalação elétrica e sua 

estrutura; 

c) iluminação mínima por cômodo de 1/7 da área do piso; 

d) ventilação mínima por cômodo de 1/2 da área de iluminação; 

e) adensamento máximo de duas pessoas por 8,00 m², considerando 

toda área construída da edificação, vedado o revezamento; 

f) banheiro revestido com piso lavável e barra impermeável; 

g) banheiro com abertura para o exterior, dotado com vaso sanitário, 

lavatório e chuveiro; 

h) um tanque, uma pia e um banheiro para cada grupo de 20 

moradores; 

i) pé direito mínimo de 2,30 m; 

j) escada e corredores de circulação contendo, no mínimo, 0,80 cm 

de largura 

Até hoje os cortiços estão presentes não só em São Paulo ou Rio de 

Janeiro, mas em todas as grandes cidades brasileiras, e mantêm as mesmas 

características: hiperlotação, precariedade nas instalações sanitárias e elétrica, falta 

de conservação das edificações, ventilação e iluminação insuficientes. Os motivos 

pelos quais as pessoas se submetem às essas condições também continuam os 

mesmos: proximidade do local de trabalho e/ou da possibilidade de trabalho, 

dificuldade de acesso à melhores condições de moradia, seja através da aquisição 

de um imóvel ou do aluguel formal. 
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Nas últimas décadas cidades como São Paulo e Rio de Janeiro implantaram 

políticas para melhorar a condições dessas moradias. No Rio de Janeiro os cortiços 

que se encontravam em áreas de interesse de preservação do patrimônio 

arquitetônico foram reciclados, como no caso do casarão da Rua Senador Pompeu 

detalhado nos Estudos de Caso. 

Em São Paulo o Programa de Atuação em Cortiço (PAC) da Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), vêm 

intervindo nos cortiços da capital com o intuito de adequá-los às condições mínimas 

de segurança, densidade, iluminação, ventilação e conforto previstos pela Lei 

Moura. 

Apesar dessas ações ainda existem muitas pessoas morando em condições 

precárias nos centros das cidades, tanto em São Paulo e Rio de Janeiro com em 

outras brasileiras. Em Curitiba essa é uma questão que não é abordada pelos 

órgãos dirigentes. Apesar da existência desse tipo de habitação não há nenhuma 

ação efetiva, como no caso das cidades acima citadas, para a adequação dessas 

moradias. 

2.4 O ESVAZIAMENTO DOS CENTROS URBANOS E A 

QUESTÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL 

O esvaziamento e subutilização dos centros urbanos, assim como a 

promoção de habitação social são questões importantes presentes nas cidades 

brasileiras. Atualmente, um dos caminhos para a solução de ambas as questões 

pode partir de uma ação única: a reabilitação dos centros urbanos com produção de 

habitação de interesse social. 

As áreas urbanas centrais, especialmente nas grandes cidades, vêm 

sofrendo um processo de reestruturação espacial, marcado em alguns casos pela 

degradação, e em outros pela gentrificação, sendo que o segundo tem em geral 

substituído o primeiro. Essas estruturas urbanas estão inseridas em um contexto 

econômico, político e cultural de transformações aceleradas, que tem modificado as 

formas de apropriação e valorização do solo urbano, com maior visibilidade nas 

grandes cidades. Para PICCINI (2004), a degradação das áreas centrais passa por 

vários elementos: econômico, social, físico, ambiental, e compromete o papel do 
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centro e a sua funcionalidade em relação às expectativas e exigências do mercado 

imobiliário e suas regras. 

Em função dessas mudanças os centros urbanos, mesmo dotados de infra-

estrutura, têm sido abandonados por seus antigos moradores, em geral as classes 

de alta renda, e conseqüentemente vem se caracterizando por uma ociosidade da 

sua infra-estrutura. A ausência de moradores nos centros é explicitada pelo 

abandono dessas áreas nos horários não comerciais. A perda de seus habitantes é 

explicada por Villaça, pelo histórico caráter segregador da elite e do mercado 

imobiliário, que ao buscar novos territórios para sua residência, no caso de São 

Paulo, deslocou-se do centro para a área sudoeste. A ocupação de novas áreas de 

residência pela população de alta renda ocorreu à medida que o centro se 

popularizava. A popularização do centro deveu-se ao fato deste ser uma área bem 

servida pelo transporte público, o comércio e o serviço, configurando o espaço mais 

acessível e democrático do que qualquer outra área da cidade. Ao se tornarem 

espaços freqüentados por uma população mais diversificada, a população de renda 

mais elevada deslocou-se, buscando e estabelecendo novos territórios elitizados. 

Todavia, esses espaços abandonados pelas classes mais altas não são 

acessíveis para a moradia da população de renda mais baixa, por motivos já 

detalhado anteriormente, configurando assim a ociosidade dessas áreas. Num 

processo que se alimenta mutuamente, enquanto as áreas centrais tornam-se 

ociosas, a cidade se expande horizontalmente para a periferia pela ocupação da 

residência da população de baixa renda. Esse processo contraria uma orientação 

mais racional de uso e ocupação do solo, pois a extensão horizontal das redes de 

infra-estrutura é mais onerosa para as cidades. 

De acordo com MARICATO: 

“Dotado de uma infra-estrutura excepcional em relação às demais regiões da cidade, 

os centros metropolitanos vêm sofrendo um significativo esvaziamento ao mesmo 

tempo em que as periferias crescem extensivamente, pesando sobre as redes de 

infra-estrutura.” (MARICATO, 2001, p.137) 

Segundo a autora, a desvalorização de determinadas áreas urbanas e a 

valorização de outras correspondem a um conjunto de interesses que visam o lucro 

da construção e da renda imobiliária. A ação do poder público tem influência e 
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participação direta dentro deste processo, pois ao orientar os seus investimentos 

públicos para determinadas áreas, acabam potencializando o valor imobiliário, 

atraindo outros investimentos do setor privado e gerando novas centralidades. Como 

afirma Villaça, os próprios órgãos públicos têm seguido muitas vezes a lógica da 

valorização imobiliária, ao localizarem seus edifícios nestas novas áreas 

contribuindo para a deterioração das áreas antigas. (VILLAÇA apud MARICATO, 

2001, p.138) 

Além do surgimento de novas centralidades, dotados de infra-estruturas e 

tecnologias mais atuais, segundo BLASCOVI (2006) o esvaziamento do centro pode 

também ser explicado pela mudança de costumes e necessidades das famílias, no 

caso do uso habitacional. 

Para JACOBS (2000) um dos motivos da degradação dos centros ou bairros, 

é a autodestruição da diversidade de usos e pessoas, bem como a emergência dos 

usos únicos de grandes proporções dentro das cidades que acabam criando 

fronteiras entre áreas. Esses fatores têm também forte impacto sobre a paisagem 

causando a estagnação e monotonia que segundo a autora, são os primeiros 

indícios da degradação do local. Por outro lado, à medida que o centro se degrada 

acaba atraindo uma população mais pobre que passa a se instalar nestas áreas. A 

degradação do ambiente e das construções em si acarreta também a desvalorização 

imobiliária, inibindo investimentos por parte dos empreendedores privados e públicos 

(PICCINI, 2004). A partir desse processo, antigas construções são abandonadas 

e/ou convertidas em cortiços. 

Essas áreas providas de infra-estrutura e subutilizadas têm sido nos últimos 

anos alvo de políticas de renovação, cujo principal objetivo é a revalorização dessas 

áreas e a reapropriação para as classes sociais mais abastadas. Segundo Maricato 

a renovação ocorre muitas vezes pela substituição dos edifícios e dos usos do local 

em função das novas instalações, e geralmente promovem grandes demolições e a 

intensificação do uso do solo. Com essa substituição os pequenos negócios 

presentes anteriormente no local são normalmente expulsos, e junto com eles a 

população moradora, dinâmica derivada da valorização imobiliária do local. 

Segundo LOUREIRO e AMORIN [sd], várias experiências nacionais e 

internacionais de revitalização de áreas centrais, tem sido guiadas pelo capital 
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imobiliário, destinando às classes sociais de renda mais alta, num processo 

denominado gentrificação. NOBRE (2005) afirma que para vários autores no 

processo de gentrificação existem vencedores e perdedores. 

“Os principais beneficiários foram os proprietários de terra, empreendedores 

imobiliários e turistas, ao passo que as demandas legítimas por emprego, moradia, 

saúde e educação da população local de baixa renda não foram supridas.  

Do ponto de vista socioespacial, uma das principais implicações dessas intervenções 

urbanas foi a atração de uma nova classe social abastada de jovens executivos, que, 

atraída pela proximidade do trabalho e por novos valores culturais, acabou por se 

instalar nessas regiões, através da conversão e transformação de edifícios antigos, 

históricos ou não, adaptando-os a uma nova função residencial, quando necessário ” 

(NOBRE, 2005, p3) 

Vale destacar, no entanto que esse processo de elitização já vem sendo 

combatido em vários países. A França e Portugal, por exemplo, tem implementado 

ações do estado para evitar a gentrificação por meio de leis e instrumentos 

reguladores do mercado imobiliário. (REABILITA, 2007).  

Para JACOBS (2000) a vitalidade das cidades consiste na diversidade de 

usos, segmentos econômicos e classes sociais combinados, capazes de promover a 

distribuição das pessoas ao longo das diferentes horas do dia. Essas pessoas, ao 

saírem de casa em horários variados, por motivos diferentes, acabam utilizando a 

infra-estrutura disponível em diferentes situações, para suprir diversas 

necessidades. Esta diversidade faz ainda com que mais pessoas passem a utilizar 

esses espaços, situação considerada positiva do ponto de vista econômico, 

ambiental e da segurança. Por fim para a autora, os residentes do bairro constituem 

grande parte dos usuários dos estabelecimentos locais, das ruas e dos parques. 

Essa concentração e densidade de pessoas são fundamentais para a utilização da 

infra-estrutura e a diversificação dos usos. 

“Sem dúvida, as moradias de um distrito (como qualquer outro uso do solo) precisam 

ser complementadas por outros usos principais, de modo que haja uma boa 

distribuição de pessoas nas ruas em todas as horas do dia (...). Esses outros usos 

(trabalho, diversão ou que seja) devem promover um uso intenso do solo urbano a fim 

de contribuir efetivamente para a concentração populacional.”(JABOBS, 2000, p222) 

Vale destacar ainda que, na vitalidade dos centros urbanos não torna-se 

suficiente apenas a diversidade de usos e segmentos econômicos, mas também a 

diversidade etária e social. 
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MARICATO (2001) defende a reabilitação ou requalificação de áreas 

degradadas, e não a renovação. Segundo a autora a reabilitação é um processo que 

preserva o ambiente construído, e assim também seus usos e a população 

residente. As alterações derivadas da reabilitação consistem em reformas para 

adaptação, preservando o patrimônio histórico, artístico e paisagístico assim como o 

patrimônio comum3. Ainda segundo a autora, o grande número de imóveis vazios e a 

ociosidade da infra-estrutura indicam o grande potencial de reabilitação presente nos 

centros metropolitanos. Ela defende que a reabilitação destes centros deve proteger 

o pequeno negócio como forma de manter os empregos, preservar as características 

do patrimônio local, incentivando a reciclagem de edifícios, e promover o uso 

residencial para acabar com a ociosidade e o abandono do local em horários não 

comerciais. Esta última é considerada pela autora como uma importante alavanca no 

processo de reabilitação, pois permite “uma reação em cadeia que incorpora 

financiamento e mercado,” além de ser uma alternativa eficiente para redirecionar a 

habitação social, hoje localizada principalmente na periferia das cidades, e promover 

a diversidade social. 

Deve-se destacar, no entanto, que a reabilitação dos centros com a inclusão 

da moradia social, tanto para a população de baixa renda que já reside nessas 

áreas, como uma nova opção de oferta de moradia para os que não moram ali, é 

atualmente um grande desafio. O que se observa em geral é que muitos agentes 

envolvidos no processo de reabilitação não querem moradias destinadas aos pobres 

na sua vizinhança. A principal justificativa é que a presença deles frearia a 

valorização imobiliária. No entanto, essa contenção da valorização imobiliária é 

interessante para promover a justiça social na cidade, pois controla a especulação 

imobiliária das áreas reabilitadas. No entanto, torna-se necessário que a moradia 

social tenha uma importância especial nesses projetos garantindo que seja 

realmente implementada. Além disso, deve-se prever a oferta de programas de 

acesso à moradia também para a classe média, pois: 

“Se for possível à população de baixa renda o acesso à moradia via políticas 

públicas, dificilmente ela reterá esse bem escasso e valioso se não houver uma 

                                            

3
 Patrimônio comum ou ‘banal’ é aquele que não tem valor histórico e artístico quanto os 

imóveis tombados, porém são importantes para a caracterização da área que está inserido, 
fornecendo os padrões de parcelamento dos lotes, tipologias construtivas, materiais, relação com a 
rua, materiais de adorno, etc. 
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ampliação do estoque geral de habitações. A transferência da residência para 

camadas de maior poder aquisitivo será inevitável se a própria classe média tem 

dificuldade de acesso ao mercado residencial privado.” (MARICATO, 2001, p.130) 

No Brasil, a partir de 2001 o Ministério das Cidades vem incentivando a 

reabilitação de áreas centrais com a promoção do uso de habitação social em 

edifícios abandonados. PAIVA (2009) afirma que a promoção de habitação social no 

centro faz com que o poder público promova a melhoria da qualidade de vida da 

população e democratize o acesso à cidade para todos, além de contribuir para a 

diversidade social. Essa é uma das principais diretrizes do Programa Nacional de 

Reabilitação de Áreas Centrais: efetivar a reabilitação por meio da recuperação do 

estoque imobiliário subutilizado promovendo o uso e ocupação democrática dos 

centros urbanos, propiciando o acesso à habitação com a permanência e a atração 

de população de diversas classes sociais, principalmente de baixa renda. 

MARICATO apresenta algumas estratégias para pressionar e incentivar a 

produção de Habitação de Interesse Social (HIS) no centro, entre elas estão: maior 

aproveitamento do terreno; diversificação dos padrões de projeto; outorga gratuita 

do direito de construir caso seja oneroso; diversidade de parcerias e agentes 

promotores; como urbanização consorciada; parcerias público privado, cooperativas, 

associações,; obrigatoriedade de promover a misturar das diversas faixas de renda 

em um mesmo empreendimento; aplicação do IPTU progressivo no tempo. 

Curitiba, assim com outras grandes cidades brasileiras, também apresenta 

um quadro de reestruturação e esvaziamento do seu centro, somando ao seu 

processo de expansão dos seus limites horizontais pela ocupação da periferia, com 

crescimento do déficit habitacional. Neste quadro, torna-se então importante que 

Curitiba promova a reabilitação do seu centro com a inclusão de ações de promoção 

de habitação social, diminuindo o ônus gerado pela expansão das redes de infra-

estrutura urbana, a pressão sobre as áreas ambientalmente frágeis, e para atender a 

demanda do seu déficit habitacional. 
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3 ANÁLISE DE CORRELATOS 

3.1 PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS PARA HIS 

3.1.1 CASO DA FRANÇA 

Segundo relatório da REABILITA4 (2007), a reabilitação de edifícios antigos, 

tanto para implantação de Habitação de Interesse Social (HIS) quanto para outros 

fins, é um processo mais consolidado na Europa do que em outros países. Teve 

início na década de 1950 como uma resposta às necessidades de moradia 

verificadas naquele continente após a Segunda Guerra Mundial. Todavia, o 

interesse das construtoras por esse setor cresceu mesmo no final da década de 

1980, segundo Barrientos e Qualharini (2002 apud REABILITA, 2007). Na Europa, a 

França é um dos países que possui um importante histórico de políticas 

habitacionais e ultimamente experiências de reabilitação de edifícios para HIS. 

A França caracteriza-se por um forte programa de locação social e de 

políticas de subsídios tanto às famílias, através da própria locação social, de 

cartilhas de orientação técnica, de incentivos financeiros para permanência dessas 

famílias nas áreas reabilitadas; como para o setor de construção civil. Além disso, 

existem mecanismos para definição da HIS e legislação urbanística que coíbem a 

permanência de imóveis vazios, agilizam a desapropriação desses imóveis vazios 

ou deteriorados, delimitam áreas de interesse para recuperação, e controlam o 

mercado de terras para garantir a permanência da população local (REABILITA, 

2007). Segundo JONES (2006), a França possui aproximadamente dois milhões de 

habitações vazias e milhares consideradas comprometidas. Por outro lado, uma 

pesquisa realizada pelo Institut National de la Statistique et des Études 

                                            

4
 REABILITA foi um projeto desenvolvido para criação de um “Manual de reabilitação de 

edifícios em Áreas Centrais”. Este projeto envolveu as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Salvador. Cada uma destas cidades tinha uma equipe de pesquisa local formada por professores, 
profissionais e alunos da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e Universidade Católica de Salvador (UCSAL). 
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Économiques (INSEE) em 2001, mostrou que aproximadamente 87 mil pessoas nas 

França não possuem domicílio fixo (SDF – Sans Domicile Fixe)5  

A política habitacional francesa começou há cerca de 30 anos e é composta 

por programas e pela Agencia Nacional do Habitat – ANAH (Agence Nationale de 

l´Habitat). A ANAH existe há mais de 15 anos e tem com função promover o 

desenvolvimento e a qualidade do parque de residências privadas existentes. Seus 

programas são financiados por orçamentos públicos federais, estaduais e 

municipais, além de contribuições fiscais que somam mais de 500 milhões de Euros 

por ano (ANAH,2009). A Agência possui três linhas/ programas de ação: Habitat 

Solidário, que visa garantir ofertas de locação social de qualidade dentro do parque 

locatário privado; Habitat Durador que promove a adaptação de residências antigas 

às necessidades atuais, visando a economia de energia, e acessibilidade às 

pessoas portadoras de necessidades especiais (PNDE); e a Reabilitação de bairros 

antigos, com o objetivo de melhorar as moradias e garantir a permanência da 

população local, instituindo alugueis sociais. 

Todos estes programas têm como alvo edifícios com mais de 15 anos de 

construção, exigem como condição que as obras sejam realizadas por profissionais 

habilitados, e tem com objetivo melhorar as condições de salubridade, segurança, 

conforto, isolamento acústico, acessibilidade para PNDEs, sustentabilidade e 

adaptação de equipamentos e instalações elétricas para economia de energia. Outra 

condição é que após a conclusão das obras o imóvel seja utilizado como moradia 

principal pelo proprietário por um período de seis anos ou, por um locatário pelo 

período de nove anos. 

O valor máximo de subsídio para qualquer um dos programas da ANAH é de 

20 a 35% do valor total da obra no caso do ocupante ser o proprietário do imóvel. 

Nesse caso, o valor máximo para a obra não pode ultrapassar a 13.000,00€ (treze 

mil Euros). Quando a propriedade está alugada para terceiros, o subsídio pode 

                                            

5 O estudo realizado em 2007 pelo INSEE considerou uma amostra representativa de 
pessoas que utilizaram os serviços de moradia e/ou distribuição de pratos disponibilizados pelos 
órgãos governamentais. Segundo a bibliografia consultada, a França não possui um estudo preciso e 
está desenvolvendo instrumentos para realizar um levantamento e acompanhamento dessas 
informações. Disponível em: http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/societe/20071128. 
FAP1969/le_point_sur_les_sdf_en_france_selon_linsee.html>. Acessado em 19/ 05/2009. 
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variar de 15 a 70% do custo total da obra. A porcentagem máxima de financiamento 

do custo da obra varia em função da aceitação ou não, por parte do proprietário, de 

determinadas condições para o posterior aluguel, como por exemplo, a fixação de 

um teto com o valor máximo do aluguel, ou a definição de faixas de renda dos 

inquilinos que o imóvel deverá atender após a reforma. 

Na França, existem ainda programas de outros órgãos que recebem auxílio 

da ANAH, como por exemplo o programa Habitat e Vida Social – HVS (Habitat et Vie 

Social), que define perímetros nas áreas urbanas de interesse para a requalificação 

dos edifícios. Dentro desses perímetros, os proprietários são obrigados a reformar 

seus imóveis, para fins de HIS ou não, sob risco de desapropriação caso recusem-

se a fazer as obras. 

As Operações Programadas para Melhoria do Habitat - OPAH (Operation 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat) constituem outro programa de incentivo às 

reabilitações e à permanência da população no local de moradia, e baseia-se em 

subsídios financeiros e apoio técnico. As ações são realizadas com o auxílio do 

governo local e da ANAH. A OPAH utiliza financiamento da ANAH, do governo local, 

associações locais e outros órgãos financeiros. Dentro desse programa são 

implantadas as Operações de Melhoria das Habitações Degradadas – OAHDS – 

(Opération d´Amélioration de l´Habitat Dégradé), que oferecem apoio técnico para 

agilizar o processo durante todas as etapas: o projeto, o financiamento, as ações 

junto ao estado, aos moradores e ao proprietário.(REABILITA, 2007). 

A OPAHs é formalizada por meio de um convênio assinado entre os órgãos 

públicos de diversas esferas como Município, Estado, Região e a ANAH, que 

estabelecem uma cooperação entre si para requalificar e reabilitar um bairro 

construído. 

Existem ainda outros programas estatais, além de grupos e Organizações 

Não Governamentais - ONGs – que trabalham com a reabilitação para HIS, além de 

inúmeros materias, como cartilhas técnicas, manuais orientativos sobre legislação, 

financiamentos e subsídios produzidos pelos órgãos governamentais 

(REABILITA,2007). Nos parágrafos abaixo apresentamos dois casos realizados com 

o financiamento da ANAH. 
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No primeiro caso o imóvel, encontrava-se desocupado em condições 

insalubres, e foi reformado e transformado em sete moradias destinadas à locação, 

com valor controlado. O financiamento misto (ANAH e coletividades) cobriu 26,60% 

do custo total de 569.774,00€. 

 

FIGURA 2 - Edifício reabilitado para sete moradias – Ville Auch, Département Gers, França 

FONTE: http://www.anah.fr/ 2009 

No segundo caso a residência reformada encontrava-se ocupada por 

inquilinos, que foram transferidos para outra residência já reabilitada nas 

proximidades. O custo previsto para as obras foi de 72.000,00€, dos quais a ANAH 

subsidiou 11.000€. Após a reforma, o destino do imóvel será o aluguel com valor 

controlado. 

 

FIGURA 3 - Residência reabilitada – Ville Auch, Département Gers, França 

FONTE: http://www.anah.fr/ 2009 
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3.2 PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS PARA 

HABITAÇÃO SOCIAL EM SÃO PAULO 

O edifício do Hotel São Paulo, localizado à Rua São Francisco, Vale do 

Anhangabaú no centro de São Paulo, foi projetado por Daécio de Moraes e Cia 

Engenheiros Civis e Arquitetos na década de 1940. Possui 20 andares, mais térreo e 

mezanino, perfazendo uma área total construída de 10.640m². 

Funcionou por mais de quarenta anos como hotel no centro de São Paulo, e 

no início da década de 1990 seus novos proprietários iniciaram obras de 

modernização do edifício, com o objetivo de transformá-lo em flats. A expectativa na 

época era que o hotel fosse favorecido pelas obras de revitalização do Vale do 

Anhangabaú, segundo relato publicado na revista PROJETO (1992). No entanto, tal 

expectativa não se realizou. A revitalização não conseguiu trazer novamente o 

antigo uso a região e as obras de reforma foram paralisadas em 1993, ficando o 

edifício abandonado por aproximadamente dez anos. 

Em função da paralisação da obra de reforma iniciada pelos proprietários, as 

paredes internas do edifício encontravam-se parcialmente demolidas, os elevadores 

parados, as escadas não estavam de acordo com as exigências de segurança do 

código de obras, e as instalações prediais há muito tempo sem uso e defasadas 

(FIGURA 4). 

Em 1999 o hotel foi ocupado por aproximadamente trinta famílias que 

haviam sido despejadas de uma ocupação irregular da Rua da Abolição e que foram 

organizadas pelo grupo União dos Movimentos pela Moradia (UMM). Esta ocupação 

não durou muito tempo e as famílias foram despejadas, ficando o edifício vazio 

novamente. (Comissão de Estudos sobre Habitação na Área Central, 2001) 

Segundo reportagem publicada na revista PROJETO (2003), em 2003 o 

edifício foi adquirido pela Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da Companhia 

Metropolitana da Habitação de São Paulo - COHAB-SP, com recursos do Fundo 

Municipal da Habitação - FMH, pelo valor de 3,07 milhões de reais, para ser 

transformado em HIS, pelo programa municipal Morar no Centro. Após a aquisição 

3.2.1 CASO DO HOTEL SÃO PAULO
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do imóvel, o processo de reforma foi gerido pela Caixa Econômica Federal (CEF), 

incluído no Programa de Arrendamento Residencial (PAR). 

 

FIGURA 4 - Hotel São Paulo antes da reforma (2003) e depois da reforma (2006) 

FONTE: Revista Projeto, 2003 e Reabilita 2007 

O processo de reabilitação do edifício do Hotel São Paulo, assim como de 

outros edifícios reabilitados em São Paulo, teve como metodologia as seguintes 

fases: a) identificação do edifício vazio ou subutilizado, b) estudo de viabilidade, c) 

aprovação do financiamento, d) aprovação do projeto, e) realização da obra, f) 

regulamentação e aprovações, g) ocupação da edificação. Cada fase envolveu 

diversos agentes participantes e diferentes ações (REABILITA, 2006). 

No que se refere à participação popular, apesar dos grupos de luta pela 

moradia do centro de São Paulo serem considerados atuantes e participativos, 

nesse caso específico não foram encontradas informações detalhadas sobre o grau 

do envolvimento social. 

O projeto de reabilitação do edifício foi elaborado pela Assessoria Técnica 

Fábrica Urbana, que desenvolve trabalhos em áreas sociais, especialmente na 

reabilitação de edifícios para HIS. Neste caso, foi prevista a construção de 152 

unidades habitacionais, substituição de todas as instalações prediais e adequação 

às normas vigentes, instalação da rede de gás, reforço na supra-estrutura, 

adequação das escadas às normas de segurança dos bombeiros, e reforço 

estrutural. No térreo onde se localizava a antiga lavanderia, foi prevista uma área de 
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lazer e um posto de saúde, conforme informações do documentário denominado à 

Margem do Concreto. (FIGURA 5 e FIGURA 6). 

 

 

FIGURA 5 - Planta do térreo - Edifício Hotel São Paulo 

FONTE: Reabilita, (2007) 
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FIGURA 6 - Planta pavimento tipo - Edifício Hotel São Paulo 

FONTE: Reabilita, (2007) 

O edifício Labor situa-se à Rua Brigadeiro Tobias, 298 no centro de São 

Paulo. Foi construído em 1944 para uso comercial e pertencia à Fundação Rede 

Ferroviária de Seguridade Social. Em novembro de 1999, após mais de dez anos de 

abandono, foi ocupado por quarenta famílias integrantes do Movimento de sem-teto 

do Centro. Segundo o relatório da Comissão de Estudos sobre Habitação na área 

central (Câmara Municipal de São Paulo, 2001), o edifício já havia sido invadido 

anos antes por moradores de rua, mas sem nenhuma organização (FIGURA 7). 

3.2.2 EDIFÍCIO LABOR (BRIGADEIRO TOBIAS)
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FIGURA 7 - Edifício Labor antes da reabilitação 

FONTE: Câmara Municipal de São Paulo (2001) 

De acordo com SALCEDO (2007), o edifício é tombado em Nível 3 pelo 

Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da 

Cidade de São Paulo – CONPRESP, segundo a Resolução nº 37/92. De acordo com 

essa Resolução, o Nível 3: “corresponde a bens de interesse histórico, arquitetônico, 

paisagístico ou ambiental, determinando a preservação de suas características 

externas”. Naquela época a conservação das instalações prediais era precária, e 

segundo laudo realizado, as estruturas precisavam de reforços (CÂMARA Municipal 

de São Paulo, 2001). 

Durante a gestão 2001-2004 da Prefeitura de São Paulo, o Programa Morar 

no Centro, num convênio com a CEF, promoveu a reabilitação do edifício para fins 

de habitação social. O prédio foi adquirido pela CEF e reformado com financiamento 

do PAR. O projeto foi desenvolvido pela arquiteta Walkíria Maria Pires de Freitas 

Gois e Integra Assessoria Técnica. 

Apesar da restrição às modificações externas do edifício, o projeto de 

reabilitação previu a construção de um nono andar e a abertura de vãos para 

adequação da ventilação das unidades (FIGURA 8 e FIGURA 9). No total foram 

construídos 84 apartamentos conjugados (sala-cozinha-copa, dormitório), sendo três 

unidades habitacionais no térreo destinadas às pessoas portadoras de necessidades 
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especiais – PNDE. O projeto contemplou ainda hall de acesso, duas lavanderias 

coletivas, área de lazer, administração e zeladoria no térreo, mais um centro 

comunitário com cozinha e sanitário e áreas de lazer. O depósito e as lixeiras foram 

projetados no subsolo (FIGURA 10, FIGURA 11 e FIGURA 12). Cada pavimento tipo 

tem oito apartamentos e duas lavanderias comunitárias, apenas o nono andar possui 

uma planta diferenciada pelo fato de sua construção ser posterior (FIGURA 13 e 

FIGURA 14). 

 

FIGURA 8 - Edifício em reforma: aberturas de vão na lateral e construção do 9º pavimento 

FONTE: Reabilita, (2007), Salcedo (2007) 

 

FIGURA 9 - Fachada do prédio reformada e com um andar a mais 

FONTE: Reabilita, (2007) 
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FIGURA 10 - Área de lazer e lavanderia comunitária - Edifício Labor 

FONTE: Reabilita, (2007) 

 

FIGURA 11 - Planta sub-solo - Edifício Labor 

FONTE: Salcedo, (2007) 

 

FIGURA 12 - Planta térreo - Edifício Labor 

FONTE: Salcedo, (2007) 
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FIGURA 13 - Planta mezanino – Edifício Labor 

FONTE: Salcedo, (2007) 

 

FIGURA 14 - Planta pavimento tipo – Edifício Labor 

FONTE: Reabilita (2007) 

Os elevadores foram recuperados, as instalações prediais totalmente 

substituídas e adequadas, e acrescentadas instalação de gás e reforço estrutural. O 

custo da reforma ficou em R$820.019,99, segundo tabela apresentada no Relatório 

Técnico Parcial Reabilita (2005). Os apartamentos foram entregues aos moradores 

em outubro de 2004 e o valor das mensalidades do financiamento variavam de 

R$105,00 a R$127,00, (cento e cinco reais a cento e vinte e sete reais), com 

condomínio fixo no valor de R$101,00 (cento e um reais) (OLIVEIRA e SALCEDO, 

2007). 

Após a reforma e ocupação do Edifício Labor, foi realizada uma pesquisa por 

OLIVEIRA e SALCEDO (2007) que considerou aspectos técnicos e de conforto da 

habitação. Segundo essa pesquisa as unidades têm áreas reduzidas e em algumas 

vezes abaixo do recomendado pelo Código de Obras do Estado, que é de 15,00m² 

construídos por habitante (BLOCH apud OLIVEIRA e SALCEDO, 2007). Com 
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relação ao conforto, a maior queixa dos moradores relaciona-se ao isolamento 

acústico. Ainda segundo a pesquisa, os moradores sentiam falta de áreas de lazer e 

descanso. Pode-se verificar ainda a persistência da organização comunitária das 

reuniões de condomínio, mas com menos força que no início do projeto. 

O edifício localiza-se na Rua do Ouvidor, número 63, no Vale do 

Anhangabaú, centro de São Paulo. Ele foi construído na década de 1940 para 

abrigar escritórios, possui 13 andares mais os pavimentos térreo e subsolo, 

totalizando uma área de 3.412m². Na década de 1950 o prédio foi adquirido pelo 

governo do Estado de São Paulo para abrigar a Secretaria de Estado da Cultura. Em 

1990 esta Secretaria desocupou o prédio, que ficou abandonado até 1997, quando 

foi ocupado por 84 famílias integrantes do Movimento pela Moradia no Centro 

(MMC). 

Devido ao tempo de abandono, as instalações elétricas, hidráulicas e de 

esgoto encontravam-se comprometidas, havia pontos de exposição da estrutura, 

infiltração na laje, caixilhos e pastilhas da fachada deteriorados (FIGURA 15). Em 

função da data de construção, e da falta de modernização e atualização do edifício, 

mesmo durante o período que se encontrava ocupado pelo órgão estadual, existia 

incompatibilidades com o código de obras e as normas de segurança dos 

bombeiros, tais como escada sem patamares, ausência de escada de incêndio, 

instalações preventivas ou de combate ao incêndio, ventilação insuficiente nos 

banheiros. (SANTOS et al, 2002) 

 

FIGURA 15 - Ocupação Rua Ouvidor 

FONTE: Fórum Centro Vivo  

3.2.3 EDIFÍCIO DA RUA DO OUVIDOR, 63
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Em setembro de 1999 a Universidade de São Paulo (USP) realizou o 

Laboratório de Projeto integrado e participativo para a requalificação de cortiço, que 

foi desenvolvido por professores e alunos. Os trabalhos foram divididos em duas 

fases: na primeira etapa o levantamento de dados e análise do contexto junto às 

famílias residentes; e na segunda etapa adequações das propostas discutidas com a 

comunidade e elaboração das propostas finais para a aquisição e reforma do 

edifício. Cinco equipes foram formadas: arquitetura, engenharia, sociologia, 

financeira e jurídico-legal, compostas por alunos e moradores. Cada equipe foi 

orientada por um grupo distinto formado por professores da universidade, 

representantes de organizações não governamentais (ONGs). Foram definidas 

quatro frentes de trabalho: levantamento socioeconômico; jurídico e habitacional (por 

meio de questionários); análise interpessoal; levantamento físico-técnico e 

comunicação. 

 

FIGURA 16 - Fachada – Edifício Ouvidor 

FONTE: Site www.g1.globo.com .Acesso em 19/05/2009 

No levantamento físico do edifício, a equipe constatou a inexistência ou a 

pouca quantidade de equipamentos e serviços necessários para a função de 

habitação, como equipamentos comunitários e de lazer, especialmente para a 

população infantil. No entanto, a área do entorno era bem servida de equipamentos 

de transporte, bibliotecas, museus, fóruns, saúde e serviços, que após o fim do 

horário comercial ficavam completamente subutilizados. 
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A equipe financeiro-jurídica identificou débitos junto às concessionárias de 

água e luz, somando um valor total, na época, de R$218.998,89 (duzentos e dezoito 

mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos) e R$29.865,11, 

(vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e onze centavos) 

respectivamente, e ainda R$127.773,27 (cento e vinte e sete mil, setecentos e 

setenta e três reais e vinte e sete centavos) em IPTU, caracterizando ainda mais a 

situação de abandono e descaso por parte do estado em relação ao edifício. 

Todos os diagnósticos elaborados foram discutidos com a comunidade, e no 

final do laboratório foram apresentadas as propostas resultantes desse processo, e 

que se constituíram de estudo de viabilidade jurídico-financeira, anteprojeto de 

arquitetura e engenharia, e definição de ações sociais para população residente. 

A proposta de arquitetura e engenharia previu a construção de cinqüenta e 

sete unidades habitacionais, áreas de lazer, espaço de uso comunitário, além da 

adequação dos elevadores. As unidades habitacionais compunham-se de um ou 

dois dormitórios, variando em tamanho e disposição de modo a se obter o melhor 

aproveitamento do espaço e a adequação das famílias, com áreas de 

aproximadamente 30m² a 45m². Além disso, foram consideradas no programa dos 

apartamentos, banheiro, cozinha e sala. O projeto previu a construção de uma 

cozinha e lavanderia comunitária, para serem utilizadas pelos moradores em 

eventos da comunidade. O relatório apresentado à Comissão de estudos sobre 

habitação nas áreas centrais (2001) estimou em R$340.000,00 (trezentos e quarenta 

mil reais) o valor da reforma e R$600.000,00 (seiscentos mil reais) a aquisição do 

edifício. 
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FIGURA 17 - Pavimento térreo – Edifício Ouvidor 

FONTE: SANTOS et al, (2002) 

No estudo da proposta de viabilidade jurídico- financeira a equipe considerou 

a possibilidade de alienação do imóvel e posterior aquisição dos apartamentos pelos 

moradores por meio de dois órgãos de financiamento: Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), e Caixa 

Econômica Federal. Após a análise dos programas destes dois órgãos e da 

composição final dos custos (aquisição do imóvel, obra), a equipe identificou como a 

linha com maior viabilidade a utilização do Programa de Atuação em Cortiços (PAC) 

da CDHU combinado com o Programa de Mutirão Paulista – Autogestão (PMP-A). 

Para utilizar o PAR seria necessária uma adaptação, pois para esse programa o 

imóvel a ser financiado, em princípio, deve ser de propriedade particular. O imóvel 

seria transferido para a CDHU, que realizaria o financiamento das unidades 

habitacionais para as famílias residentes, por meio da constituição de uma 

Associação Comunitária de Construção por Mutirão. Essa associação contrataria 

uma assessoria técnica para elaboração dos projetos e fiscalização das obras. 

(SANTOS et al, 2002) 

Segundo o Dossiê do Fórum Centro Vivo, em 11 de novembro de 2005 o 

edifício foi desocupado pelos seus moradores com reintegração de posse ao Estado, 
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após diversas tentativas frustradas de negociação com o governo estadual. Esta 

situação ocorreu porque o Estado não viabilizou nem a doação nem a venda do 

prédio para a Caixa Econômica Federal, mesmo com a existência de um projeto de 

reabilitação condizente com as normas do programa PAR, cujo estudo realizado em 

2003/ 2004 teve como base as propostas do laboratório realizado em1999. Ainda de 

acordo com este Dossiê, logo após a reintegração de posse, a porta do edifício foi 

lacrada com alvenaria para evitar a reocupação e permanecia desocupado até a 

data de publicação desse documento, no ano de 2005. 

3.3 EXPERIÊNCIA DE REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA 

HABITAÇÃO SOCIAL NO RIO DE JANEIRO 

O casarão Senador Pompeu foi construído na segunda metade do século 

XIX, na Rua Senador Pompeu, número 34. A casa em estilo colonial abrigava 

comércio no piso térreo e residência na parte superior. Originalmente o casarão era 

uma residência unifamiliar e com o passar dos anos foi sofrendo transformações e 

passou a abrigar várias famílias, adquirindo o “caráter de residência multifamiliar, 

tipo cortiço” (FIGURA 18). Por volta de 1910 teve suas características originais 

modificadas com a verticalização da parte frontal, e a construção de cozinha 

comunitária, banhos e sanitários no fundo do lote (REABILITA, 2005). Com todas as 

alterações, uso intenso e falta de manutenção a edificação encontrava-se no fim da 

década de 1990, época do projeto, em péssimo estado de conservação (FIGURA 19 

e FIGURA 20). 

3.3.1 CASARÃO DA RUA SENADOR POMPEU, 34
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FIGURA 18 - Plantas pavimentos térreo e superior – Casarão Rua Senador Pompeu 

FONTE: Site www.vitruvius.com.br// 

 

FIGURA 19 - Fachada da edificação – casarão Rua Senador Pompeu 

FONTE: Site http://www.rio.rj.gov.br/ 
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FIGURA 20 - Vista do pátio – Casarão Rua Senador Pompeu 

FONTE: Site http://www.rio.rj.gov.br/ 

Para restaurar antigas habitações, como a da Rua Senador Pompeu, e 

revitalizar o centro, a Secretaria Municipal de Habitação do Rio de Janeiro criou o 

Programa Novas Alternativas. De acordo com a equipe do REABILITA este 

programa tem como objetivo restaurar casarões antigos e promover habitação no 

centro como uma forma de revitalizar e preservar a área central e seu patrimônio. 

O Novas Alternativas atua em três frentes: cortiços, ruínas e vilas operárias, 

recuperando habitações e lojas de comércio quando estas estão inseridas na 

mesma edificação. Dentro desse programa existe o Projeto Morando no Centro, que 

visa promover HIS para os imóveis vazios em estado precário, incentivando a 

habitação no centro e ao mesmo tempo a recuperação e revitalização de 

construções antigas. O cortiço da Rua Senador Pompeu foi reformado pela 

Secretaria de Habitação da Prefeitura Municipal com o financiamento da CEF, a 

partir desse projeto. 

A habitação está situada em uma das áreas abrangidas pelo Projeto 

Urbanístico do Corredor Cultural, que segue parte das recomendações da UNESCO 

(Nairobi, 1976), no que tange à proteção e integração dos conjuntos históricos 

tradicionais por meio de incentivo a sua reabilitação para o desempenho de funções 

da vida contemporânea. (LIMA, [s.d]). O objetivo desse projeto é compatibilizar a 

preservação e o desenvolvimento econômico e socioespacial, condicionado à 

preservação do patrimônio histórico. 

Por se tratar de um imóvel tombado, sua reabilitação seguiu as normas de 

tombamento as quais estava sujeito. O prédio era também abrangido pelo Plano 
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Estratégico do Rio de Janeiro (definido pelo Plano Diretor de 1993), e por outros 

decretos que tratam especificamente dos interesses e ações dessas áreas. Por esse 

motivo, o projeto passou pela aprovação da Coordenação de Licenciamento e 

Fiscalização Urbanística e por uma série de órgãos da prefeitura, tornando moroso o 

processo de licenciamento do projeto. As dificuldades de aprovação acontecem em 

todos os projetos do Programa Novas Alternativas, por tratar-se de áreas com 

grande interesse histórico e edifícios tombados pelas três esferas de governo 

(Municipal,Estadual e Federal). 

Na reforma não houve alteração na fachada e a intervenção previu a 

recomposição dos elementos arquitetônicos degradados e a pintura. A obra foi 

entregue em 1998, teve como princípios a recuperação e restauração do patrimônio 

preservando ao máximo suas características, e sua adaptação às condições de 

conforto e salubridade necessárias a vida de seus moradores (FIGURA 21). O 

projeto previu a troca da laje intermediária e das paredes de taipa no segundo piso; 

a substituição do madeiramento do telhado; a restauração das telhas tipo francesa; a 

recuperação da fachada com cor de pintura orientada pelo Projeto Corredor Cultural 

(FIGURA 22); a limpeza das portas e janelas com substituição dos elementos 

deteriorados; a substituição dos elementos arquitetônicos degradados; e a 

substituição de todas as instalações prediais (REABILITA, 2007). Foram produzidas 

vinte e três unidades habitacionais e mais duas lojas (térreo) com área total de 

1.004,72m², que foram entregues em 1998. 

 

FIGURA 21 - Fachada reformada – Casarão Rua Senador Pompeu 

FONTE: Site http://www.rio.rj.gov.br/ 
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FIGURA 22 - Vista pátio reformada – Casarão Rua Senador Pompeu 

FONTE: Site http://www.rio.rj.gov.br/ 

O custo total do projeto foi de R$626.370,74 (seiscentos e vinte e seis mil 

trezentos e setenta reais e setenta e quatro centavos) e utilizou a linha de 

financiamento do PAR (CEF), pois atendia os requisitos propostos pelo programa. O 

PAR tem como requisitos: um número máximo de unidades por empreendimento; 

área mínima útil de cada unidade exceto nos casos de recuperação de 

empreendimentos; unidades habitacionais com sanitário; cozinha individual; e um 

valor máximo por unidade habitacional, variável de acordo com municípios e 

diferentes regiões do país. 

Diferentes desse projeto de reabilitação, em outros projetos desenvolvidos 

pelo Programa Novas Alternativas foram utilizados outros financiamentos, como o 

Crédito Solidário também da CEF, mas que tem parâmetros diferentes para a 

aprovação do projeto. Neste, não se exige área mínima da unidade, permite-se o 

uso de banheiros coletivos, mas as construções, assim como no PAR6, devem estar 

dentro das normas do código de obras e posturas do município. O financiamento é 

concedido à pessoas físicas, organizadas por meio de Cooperativas, Associações e 

Entidades Privadas sem fins lucrativos. 

                                            

6
 No caso de novas construções pelo PAR, deve ser seguido o código de obras e postura do 

município. Porém nos casos de reabilitação existe uma maior flexibilidade quanto às dimensões 
mínimas dos ambientes estipuladas por estes códigos, como no caso do Edifício Labor. 
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3.4 EXPERIÊNCIA DE REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA 

HABITAÇÃO SOCIAL NO ESPÍRITO SANTO 

O Hotel Estoril localiza-se na Av. Jerônimo Monteiro, Centro, e foi construído 

na década de 1960. O edifício funcionou por muito tempo como hotel de luxo, e tem 

uma área construída de aproximadamente 2.500m². Na década de 1990 ele foi 

abandonado, seguindo o processo de esvaziamento da área ocorrido em Vitória. 

Paralelo ao processo de esvaziamento do centro, a cidade possui um déficit 

habitacional de 7.500 famílias (PREFEITURA Municipal de Vitória, 2009), 

especialmente formado por população de baixa renda. Foi com base nestes dois 

desafios, que a Prefeitura Municipal concebeu o Projeto Morar no Centro, que 

integra o programa Habitar Vitória e Revitalização do Centro. O Projeto teve 

cooperação técnica da Prefeitura de Dunkerque, França, país com larga experiência 

em revitalização de centros urbanos e preservação do patrimônio com estimulo à 

diversidade social nas áreas centrais. (CAIXA, 2006). 

Com base nesse programa, a Prefeitura pretende inicialmente transformar 

três antigos hotéis em habitação para população de baixa renda: Hotel Tabajara, 

Pouso Real e Estoril. De acordo com informações publicadas na página da 

Prefeitura de Vitória na internet em março de 2008, estaria sendo negociada a 

aquisição de um quarto edifício, o antigo cinema Santa Cecília. No final da 

intervenção seriam produzidas cento e quarenta e três unidades habitacionais, 

sendo noventa e quatro entregues na primeira fase, com conclusão prevista para em 

março de 2009, e referentes aos três hotéis. 

O edifício Estoril, projeto ora analisado (ver FIGURA 23), terá cinqüenta e 

quatro apartamentos de um e dois quartos, com metragens entre 34,62 e 52,69m². O 

antigo hotel possui térreo, mezanino e mais oito andares, que segundo a proposta 

de reabilitação, será reformado para acomodar cinco apartamentos por andar tipo, 

sendo duas unidades com um dormitório e três unidades com dois dormitórios, mais 

escada e elevador. No térreo o projeto prevê salão de festas, banheiros, copa, 

depósito, central de gás, instalações técnicas e recepção, além da escada e hall do 

elevador. No mezanino foi prevista uma sala de reuniões, depósito, lavabo, banheiro 

3.4.1 HOTEL ESTORIL - VITÓRIA
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e escada. No pavimento da cobertura será instalado barrilete, casa de máquinas, 

escada e telhado. 

 

FIGURA 23 - Hotel Estoril 

FONTE: Site www.vitoria.es.gov.br 

O programa básico dos apartamentos constitui-se de cozinha, área de 

serviço, copa, sala, banheiro e dormitório. Em função da forma irregular da planta do 

edifício, o projeto de reabilitação conta com seis tipologias de organização espacial 

de diferentes metragens: tipo 01 – 52,69m²; tipo 02 – 38,88m²; tipo 03 – 33,69m²; 

tipo 04 – 34,62m²; tipo 05 – 34,62m²; tipo 06 – 37,41m². (FIGURA 24) 

 

FIGURA 24 - Planta pavimento tipo – Hotel Estoril 
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FONTE: Site www.vitoria.es.gov.br 

A seleção das famílias que deverão morar nos apartamentos foi realizada no 

início de 2008 e teve como requisitos: 

a) residirem em Vitória a no mínimo um ano; 

b) possuírem renda familiar entre três e seis salários mínimos; 

c) não possuírem outro imóvel e/ou financiamento; 

d) não terem dívida com a Prefeitura; 

e) o chefe de família ser maior de dezoito anos 

Dentro dessa classificação, tiveram prioridade famílias com menores rendas, 

mulheres chefes de família e idosos. Na seleção do total de unidades ofertadas nos 

três edifícios, 10% foram destinadas às pessoas portadoras de necessidades 

especiais, e 20% a funcionários públicos. A composição das famílias foi de 55% 

formadas por duas pessoas, com o restante de três, quatro e um indivíduo. A média 

de renda da maioria das famílias selecionadas foi de três salários mínimos. 

Em janeiro de 2008 foi assinada a ordem de serviço que deu início às obras. 

A previsão do tempo de obra, segundo a Prefeitura Municipal, era de doze meses 

para a entrega. Não foram obtidas informações sobre a conclusão das obras e/ou 

entrega das chaves aos moradores até a presente data. Logo após o começo das 

obras, os futuros moradores iniciaram reuniões e atividades técnico- sociais. Essas 

atividades foram previstas no projeto e aconteceriam durante os vinte e dois meses 

da obra, e após a entrega, e visam o acompanhamento por parte dos moradores das 

obras e a constituição do condomínio. 

Parte do recurso para a execução dos projetos de reabilitação dos três 

edifícios veio do Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades, e soma 

R$1.598.000,00 (um milhão quinhentos e oitenta mil reais) o restante, 

R$1.910.000,00 (um milhão novecentos e dez mil reais) veio da Prefeitura de Vitória. 

Todo o recurso é gerido pela Caixa Econômica Federal (CEF). O custo total dos três 

investimentos será de R$3.508.000,00 (três milhões quinhentos e oito mil reais), 

mas o custo de cada empreendimento ou de cada unidade habitacional não foi 
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obtido. A aquisição dos apartamentos será feita por financiamento, sendo previsto o 

pagamento de mensalidades no valor de 10% da renda da família durante quinze 

anos. Após esse período o imóvel será transferido definitivamente para a família 

sem saldo devedor (PREFEITURA Municipal de Vitória, 2009). 

3.5 SÍNTESE DOS ESTUDOS DE CASO 

A partir dos estudos de caso analisados foi possível verificar que o processo 

de degradação dos centros urbanos das grandes cidades é um fenômeno bastante 

comum na atualidade. No entanto, não é correto dizer que em todos os casos os 

centros se esvaziam, pois, como nos casos de São Paulo e Rio de Janeiro, essas 

áreas acabam sendo ocupadas por outra população, a de baixa renda, com um perfil 

diferente da população inicial. Essa nova população, especialmente no caso dessas 

duas cidades, passaram a ter uma relação próxima com o centro da cidade, seja 

pelas facilidades de transporte e locomoção que oferece, ou por desenvolverem ali 

suas atividades de renda. 

Em geral, os centros das cidades analisadas apresentam grande densidade 

de infra-estrutura, facilidade de mobilidade e proximidade com diversos 

equipamentos coletivos. Porém, para atender à função de habitação essas áreas 

centrais necessitam de uma série de adaptações, especialmente no que diz respeito 

à saúde, educação e lazer, especialmente infantil. No caso de São Paulo, os 

edifícios analisados localizam-se numa área caracterizada pelo uso de serviços, e 

bem servida de transporte coletivo. O entorno se apresenta como área de 

passagem, com maior presença de pessoas circulando no horário comercial. Após 

este horário, as áreas perdem população, deixando a infra-estrutura existente sub-

utilizada até o dia seguinte. 

No caso específico do Rio de Janeiro, a reabilitação estudada localiza-se 

numa área de preservação do patrimônio histórico e cultural, e havia, portanto, o 

interesse por parte dos órgãos públicos em recuperar e proteger as edificações. Nos 

projetos estudados em Vitória, a similaridade com o Rio de Janeiro dá-se pela 

proximidade com o porto, áreas urbanas normalmente degradadas por extensivo 

uso. Aproximam-se ainda pelo antigo uso das edificações e a presença de hotéis de 

3.5.1 RELAÇÕES ENTRE AS DIFERENTES DINÂMICAS URBANAS
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luxo que se encontram atualmente vazios. Essa transformação de uso deu-se pelo 

surgimento de novas centralidades urbanas destinadas a essa função. 

Por falta de linhas de crédito para a faixa da população que recebe até três 

salários mínimos, que muitas vezes não consegue comprovar renda porque trabalha 

no mercado informal, muitas famílias acabam morando em cortiços ou casas de 

pensão, e pagando valores de aluguel por metro quadrado muito elevados. 

Especialmente se levarmos em conta as condições dessas habitações, além da 

permanente ameaça de despejo. 

Em São Paulo e Rio de Janeiro, identificou-se a existência de movimentos 

sociais organizados que atuam pelo direito à moradia, especificamente na região 

central dessas cidades. Esses movimentos organizam a população que mora em 

cortiços, pensões, e até mesmo da rua, para ocuparem imóveis abandonados, 

forçando o cumprimento da função social da propriedade. Este processo dá-se pela 

identificação dos imóveis abandonados e pelo levantamento das informações sobre 

o edifício (À margem do concreto, 2006). Atuam também durante o processo de 

reabilitação, especialmente nas negociações acompanhando e pressionando os 

agentes públicos para que a reabilitação se efetive. 

Nos estudos de caso de São Paulo todos os edifícios já tinham sofrido uma 

ou várias ocupações por parte desses movimentos, constituindo estratégias que 

visavam denunciar o abandono e subutilização dos imóveis e pressionar os órgãos 

responsáveis para o cumprimento da função social da propriedade urbana. As 

ocupações propostas e os projetos de reabilitação desses edifícios são do fim da 

década de 1990 e início de 2000, período em que os movimentos de luta pela 

moradia passaram a atuar de maneira mais intensa no centro das cidades. 

O projeto analisado no Rio de Janeiro não se efetivou a partir da 

organização popular, mas derivou-se de um programa público, o Corredor Cultural, 

pelo fato da edificação ser tombada. O prédio, um cortiço em péssimas condições de 

conservação, tanto para a população residente como para o patrimônio da cidade, 

foi reformado e continua servindo para o seu uso original: habitação e comércio. 

3.5.2 ORGANIZAÇÃO SOCIAL E INICIATIVA PÚBLICA
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O projeto de Vitória foi o mais recente dos estudos de caso analisados e 

encontra-se em fase de conclusão das obras. A capital capixaba inspirou-se em 

programas de habitação social e revitalização do centro, desenvolvidos por São 

Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e também de fora do Brasil. A intenção de 

reabilitação dos antigos hotéis para habitação social partiu da própria prefeitura que, 

seguindo os exemplos anteriormente citados, antecipou a proposta à solicitação por 

parte dos grupos sociais. As famílias se inscreveram no programa e foram 

selecionadas seguindo critérios estabelecidos pela prefeitura. Somente após a 

seleção dos moradores e inicio das obras organizou-se reuniões entre os 

moradores, a fim de construir e reforçar laços de comunidade entre os futuros 

residentes, situação já forte nos outros casos, pelo modo como se realizou o 

processo social que promoveu a reabilitação. 

Nos casos analisados verifica-se um esforço de criar instrumentos e 

legislação para reabilitação de edifícios HIS, bem como a adaptação dos seus 

Planos Diretores para atender aos princípios do Estatuto das Cidades. Identificou-se 

uma série de leis, decretos, instrumentos e parâmetros que norteiam e incentivam 

essas ações nas três esferas de governo (municipal, estadual e federal). Após a 

aprovação do Estatuto da Cidade, os Planos Diretores dos municípios brasileiros 

passaram a prever e instituir mecanismos que facilitaram a promoção da moradia 

popular em áreas centrais, caracterizadas pela existência de muitos imóveis ociosos, 

e que não cumprem a função social da propriedade. Além disso, muitas vezes esses 

imóveis acumulam débitos tributários com o município e lesam os cofres públicos 

pela falta de contribuição fiscal. 

Embora hajam instrumentos instituídos pelo Estatuto das Cidades tais como 

IPTU Progressivo no Tempo, Direito de Preempção, Outorga Onerosa, que podem 

auxiliar na reabilitação para produção de HIS, em nenhum dos casos analisados 

esses instrumentos foram utilizados. 

 

3.5.3 LEGISLAÇÃO URBANA E INSTRUMENTOS DO ESTATUTO DA 

CIDADE 
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A Caixa Econômica Federal esteve presente como órgão financiador/ gestor 

em todos os projetos brasileiros analisados, com subsídio na maioria deles 

concretizados pelo PAR. No caso de São Paulo as formas de incentivo mesclaram 

aportes do governo estadual, municipal e federal. 

O PAR destina-se à população de baixa renda, até seis salários mínimos. 

Cada unidade tem um custo máximo estabelecido pela CEF, que varia entre os 

municípios. Em São Paulo e Rio de Janeiro o imóvel reabilitado não pode 

ultrapassar R$40.000,00 (quarenta mil reais) e é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

para as demais cidades. A CEF adquire o imóvel e financia a reforma do edifício. 

Para a aquisição e o projeto dos imóveis nos casos analisados, a CEF contou com o 

auxílio de órgãos do governo municipal e estadual. Após a conclusão da obras os 

moradores firmaram um contrato com o banco, pagando até 0,7% do custo total do 

imóvel durante quinze anos. No final desse tempo o morador tem a opção de 

compra do apartamento com o desconto do montante já pago. O novo contrato é 

firmado para um prazo de mais quinze anos. 

Na composição do custo do empreendimento foram considerados os 

seguintes elementos: a) valor do terreno, b)obras de edificação, inclusive 

Bonificação de Despesas Indiretas (BDI); c) elaboração de projetos, d) infra estrutura 

interna, e) despesas de legalização, f) Seguro Garantia Término de Obra (SGTO), g) 

Seguro Risco de Engenharia, h) Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS). 

Os requisitos do empreendimento para o programa são: 

a) Inserção na malha urbana; 

b) Existência de infra-estrutura básica; 

c) Facilidade de acesso a pólos geradores de emprego e renda 

d) Viabilidade de aproveitamento de terrenos públicos; 

e) Favorecimento à recuperação de áreas de risco ambiental; 

f) Número máximo de 500 unidades por empreendimento; 

3.5.4 PROGRAMAS DE INCENTIVOS E FINANCIAMENTOS
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g) Unidade padrão composta por dois quartos, sala, cozinha e banheiro; 

h) Área útil mínima de 37m², com exceção dos projetos de recuperação de 

edificações que são analisados individualmente. 

As unidades com Especificações Mínimas7 variam de acordo com a região. 

Os imóveis com especificação mínima são destinados à pessoas com renda familiar 

de até quatro salários mínimos, e os imóveis com Especificação Padrão, para 

pessoas com quatro a seis salários mínimos. Ainda segundo a CEF, o prazo máximo 

de execução das obras é de 18 meses contados a partir da data de assinatura do 

contrato. (CAIXA, 2009) 

No caso de Vitória os recursos vieram diretamente do Governo Federal 

(Ministério das Cidades/ CEF). A diferença com as outras experiências é que o 

contrato com os futuros moradores deu-se diretamente com a Prefeitura Municipal, 

que após o prazo de quinze anos de pagamento transferirá para o morador a 

escritura definitiva do apartamento, sem saldo devedor. Em todos os tipos de 

financiamento o não pagamento da mensalidade acarreta no cancelamento 

automático do contrato e o imóvel volta para o poder público. 

O edifício da Rua Ouvidor seria financiado pelo Programa Pro-Lar de 

atuação em Cortiços, da CDHU do governo estadual de São Paulo e pelo Programa 

Mutirão Paulista – Autogestão, da Prefeitura do município de São Paulo. No entanto, 

como já citado anteriormente, o projeto não foi realizado pelo fato da justiça ter dado 

reintegração de posse ao Governo do Estado de São Paulo. 

Os casos analisados utilizaram técnicas convencionais no processo de 

reabilitação. No caso de Vitória essas informações não foram encontradas. Em São 

Paulo e Rio de Janeiro foi utilizada alvenaria comum para construção das paredes e 

divisórias. A obra do casarão da Rua Senador Pompeu tinha restrições quanto à 

                                            

7
 Os Padrões Mínimos estipulados pela CEF são referentes aos tipos de acabamentos, 

padrões construtivos e áreas mínimas por unidade e comunitária. A principal diferença encontrada é 
quanto à área mínima da unidade que no caso da Região Sul essa área é de 33m² para a 
Especificação mínima e 37m² para a Especificação Padrão. A tabela com as especificações mínimas 
será apresentada no capítulo de Diretrizes. 

3.5.5 TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO
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reforma e uso de materiais, já que uma das exigências é que suas características 

arquitetônicas deveriam ser mantidas. 

Em todos os casos, além do projeto de reforma/ adaptação, foi necessário 

um laudo técnico sobre o estado atual de construção que apontasse as suas 

deficiências e potencialidades. A avaliação da estrutura foi fundamental em todos os 

casos, pois se fosse constatado qualquer comprometimento ou risco, a reabilitação 

poderia ser inviabilizada. Nos casos do Rio de Janeiro e São Paulo foram 

executados reforços nas estruturas. A substituição e adequação das instalações 

prediais foi outro fator de extrema importância nos projetos e teve um peso relevante 

na composição de custos. Os custos com as instalações prediais (hidráulica, esgoto, 

elétrica, distribuição de gás, combate a incêndio e elevadores), podem variar de 22 a 

35% do valor total da Obra (REABILITA, 2007). 

O desenvolvimento de novas técnicas e materiais utilizados nos processos 

de reabilitação são importantes, pois podem facilitar a execução e reduzir os custos 

das obras, tornando-se assim um elemento importante tanto para as construtoras, 

como para a cidade e a população. 

A França possui várias políticas de reabilitação de edifícios para HIS com 

diversos órgãos e esferas envolvidas, gerenciadas pela ANAH, e muitas delas 

destinadas à locação social. No Brasil a reabilitação de edifícios para HIS tem tido 

suas primeiras experiências na última década, fomentados e gerenciados em 

especial pelo Ministério das Cidades e CEF. Os municípios estudados têm 

desenvolvido programas e ações para esse fim, baseados na aquisição do imóvel e 

não na locação. Destaca-se que a diversificação de políticas e soluções são 

interessantes para promover a habitação social, especialmente nos centros. Outra 

questão de extrema importância para a HIS é, a exemplo da França, a criação e 

aplicação de leis e instrumentos de regulação do mercado imobiliário, e que 

garantam a permanência da população no local. 

Curitiba insere-se dentro de uma realidade muito próxima dos casos 

brasileiros analisados, pois possui problemas urbanos similares, embora com 

escalas diferentes de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. A partir dos 

3.5.6 PROGRAMAS DE REABILITAÇÃO NA FRANÇA E NO BRASIL 
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elementos comuns, Curitiba poderia valer-se dos instrumentos e aprender com as 

políticas aplicadas nessas cidades, desenvolvendo novas alternativas para o 

enfrentamento da questão da moradia, e aplicando instrumentos e leis garantissem 

a habitação digna para a população de baixa renda nas áreas já urbanizadas. 

Apesar de enfrentar os mesmos problemas de outras grandes cidades, 

Curitiba apresenta suas particularidades de desenvolvimento e urbanização, que 

serão aprofundadas no capítulo seguinte e nortearão a elaboração do projeto que se 

pretende desenvolver no TFG. 



TABELA 1: COMPARAÇÃO DOS PROJETOS E EXPERIÊNCIAS DE HABITAÇÃO SOCIAL NO CENTRO EM EDIFÍCIOS ABANDONADOS 
DADOS GERAIS      
Nome do edifício São Paulo Labor Rua do Ouvidor Casarão Rua Senador Pompeu  Estoril 

Localização 
Rua São Francisco – Vale do 
Anhangabaú, São Paulo - SP 

Rua Brigadeiro Tobias, 298 – 
República, São Paulo - SP 

Rua do Ouvidor, 63 – Vale do 
Anhangabaú, São Paulo - SP 

Rua Senado Pompeu, 34 -  
Av. Jerônimo Monteiro, [s/n], Centro – 
Vitória - ES 

Uso original Comercial (Hotel) Comercial ( Escritório) Comercial (Escritório) Residência Unifamiliar Comércio (Hotel) 

Idade Década 1940 1944 1970 Segunda metade do século XIX Década 1960 

N° de andares Térreo, Mezanino, 20 andares Térreo, Subsolo,9 andares Térreo, Subsolo, 13 andares Terreo, 1 pavimento Térreo, Mezanino, 9 andares 

Área Pavimento Tipo Sem infomação Sem infomação   267,66m² 

Área Pavimento Térreo Sem informação Sem informação Sem informação Sem informação ~267,66m² 

Área Total 10.640m² 4.090m² 3.412m² 1.004,72m² ~2.500,00m² 

Início da ocupação 1999  Nov/ 1999 1997  Não houve 

Tempo de abandono 10 anos Mais de 10 anos 7 anos Utilizada como cortiço Não informado 

Nº habitantes Não informado 40 Famílias 87 Famílias Não informado Não houve 

Proprietário Grupo hotel CáD´Oro 
Fundação Rede Ferroviária de 
Seguridade Social 

Secretaria de Cultura do Estado de São 
Paulo 

Particular 
Particular, adquirido pela Prefeitura de 
Vitória 

Infra estrutura Urbana 
Transporte público, Hospital, Biblioteca, 
Comercio, teatro 

Transporte público, Hospital, 
Biblioteca, Comercio  

Transporte público, Hospital, Biblioteca, 
Comercio, Faculdades 

Área central 
Transporte publico 

Área central, próximo ao porto e 
transporte público, comércio  

Estado de Conservação Paredes internas parcialmente demolidas,  
Deterioração das instalações prediais, 
caixilhos e fachada, 

Péssimo  

Valor Venal Terreno R$ 3.070.000,00² R$ 239.474,00 R$ 273.564,00 R$61.370,74
6
 Sem informação 

Valor Venal da construção Sem informação R$ 7.299.544,00 R$ 1.122.642,00 Sem informação Sem informação 
Dívidas (Estado ou 
Município) 

Sem informação Sem informação 
R$ 122.773,27 (IPTU) 
R$ 248.864 (Agua e luz) 

Sem informação Sem informação 

PROJETO      

Finalidade Habitação de interesse social Habitação de interesse social Habitação de interesse social 
Habitação de interesso social e 
recuperação do patrimônio 

Habitação de interesso social e 
revitalização da área 

Autor Assessoria Técnica Fábrica Urbana 
Walkíria Maria Pires de Freitas Gois 
(Arquiteta) 
 

Laboratório de Projeto integrado e 
participativo para requalificação de cortiço 
- USP 

Sem informação Prefeitura (sem informação) 

Ano do projeto 2004 2003 1999 1998 2008 

Fonte de recursos FMH (COHAB-SP), (CEF)  CEF Projeto não executado  CEF 
Ministério das Cidades, CEF, e Prefeitura 
Municipal de Vitória 

Metodologia 

Indicação de um edifício 
Estudo de viabilidade 
Aprovação financiamento/projeto 
Obra 
Regulamentação/ Aprovação 
Ocupação 

Indicação de um edifício 
Estudo de viabilidade 
Aprovação financiamento/projeto 
Obra 
Regulamentação/ Aprovação 
Ocupação 

Laboratório realizado por alunos, 
professores e comunidade com equipes 
multidisciplinares: arquitetura, engenharia, 
sociologia, financeira e jurídico-legal 

Sem Informação Sem Informação 

Participação Popular Acompanhamento através do grupo UMM 
Acompanhamento através do grupo 
MMC 

A comunidade participou de todo o 
processo de análises, construção da 
realidade e propostas. 

Sem informação Sem Informação 

CARACTERÍSTICAS 

Arquitetônico 

Nº de unidades 
habitacionais 

152  84 57 
23  
2 lojas 

54  

Tipo/ área das unidades 
habitacionais 

Sem informação 
84 apat. com 1 dorm. com área de 
33m²  (3 unidades para PNDE) 

18 apart. com 2 dorm. 
39 apart. com1 dorm. 

Sem informação 
18 apart. com 2dorm 
36 apart. com 1 dorm 

Programa básico  Sem Informação 
Cozinha, banheiro e sala de uso 
conjugado (copa, quarto e sala) 

Quarto cozinha/sala e banheiro Sem informação 
Quarto (1 ou 2), cozinha área de serviço, 
banheiro, sala e copa 

Áreas para a comunidade 
e de lazer 

Posto de saúde 
Área de lazer 

Espaço para as crianças 
Área de lazer condominial 
Lavanderias comunitárias (2 em cada 
andar) 
Centro comunitário 
Administração 
Zeladoria 
Cozinha coletiva 

Áreas de uso coletivo Pátio central Sala de reunião e salão de festa 

Área total após reforma Sem informação 4.522,93m² Não houve reforma 1.004,72m² ~2.500,00m² 

Valor Condomínio Sem informação R$ 101,00 (2006) Não tem  Sem informação  

Valor  Parcela Sem informação R$105,00 a R$127,00 (2006) Não tem Sem informação 10% da renda da família 



DADOS GERAIS      
Nome do edifício São Paulo Labor Rua do Ouvidor Casarão Rua Senador Pompeu  Estoril 
Complementares      

Estrutural 
Reforço nas fundações 
Demolição das lajes do térreo e subsolo 
para iluminação 

Reforço nas fundações 
Demolição das lajes do térreo e 
subsolo para iluminação 
Escadas 

Reforço estrutural 
Impermeabilização da laje 

Substituição da laje intermediária e das 
paredes de taipa do piso superior 
Troca do madeiramento do telhado 

Não informado 

Elevadores  Recuperados e mantidos Recuperado  Não possui Sem Informação 

Elétrica Substituída  Substituída  Substituída  Substituída  Sem Informação 
Hidráulica Substituída Substituída Substituída  Substituída  Sem Informação 
Esgoto   Substituído Substituído Sem Informação 
Utilização de instrumentos 
do Estatuto da Cidade 

Sem informação Sem informação Sem informação Sem informação Sem informação 

Programas envolvidos Morar no Centro (PMSP), PAR (CEF) PAR (CEF) PAC (CDHU), PMP-A (PMSP) Novas Alternativas, 
Morar no Centro , Habitar e Revitalização 
do Centro (PMV) 

Valor Global R$4.661.511,94³ R$ 2.348.754,95 R$ 940.000,00
4 

R$626.370,74  

Valor por unidade 
habitacional 

R$30.667,84³ R$27.900,00¹ ~R$16.500,00
5
 Não informado  

Situação atual Sem Informação Entregue em janeiro de 2004 
O projeto não foi executado por falta de 
um acordo com o Estado, o prédio 
encontra-se lacrado e abandonado. 

Concluído e entregue Obras em execução 

Fonte:REABILITA, 2007, Prefeitura de Vitoria  2009, Fórum Centro Vivo,2005 

1 Custo médio de cada unidade segundo Caixa Econômica Federal <http://www1.caixa.gov.br/imprensa/imprensa_release.asp?codigo=4901960&tipo_noticia=29>  
2 Valor de compra do terreno e construção pela COHAB-SP, segundo reportagem publicada revista PROJETO (2003). 
3 Valor Relatório Técnico Parcial REABILITA. 
4 Valor estimado, segundo relatório da Comissão de Estudos sobre Habitação na área central,  realizado em 2001. 
5 Valor aproximado tendo com base o valor informado no relatório da Comissão sobre Habitação n área central divido pelo numero de UH 
6 Valor de compra do terreno, segundo Relatório Técnico Parcial REABILITA (2006). 

NOTA: Elaborado pela autora 
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4 O CENTRO DE CURITIBA 

Baseado nas experiências estudadas no capítulo anterior, tem-se agora o 

objetivo de apresentar uma análise da realidade do bairro Centro, Município de 

Curitiba. Serão aprofundados o processo de crescimento e desenvolvimento urbano; 

a evolução da ocupação do seu território; as diretrizes de planejamento ao longo do 

tempo; a dinâmica imobiliária característica e os impactos desse processo para a 

cidade, e em especial para o Centro. 

Como o objetivo do projeto do Trabalho Final de Graduação - TFG que 

pretende desenvolver a produção de HIS no centro de Curitiba, este capítulo 

aprofundará também a questão dos cortiços existentes e o paralelo processo de 

esvaziamento e abandono das edificações para habitação neste bairro. Além disso, 

a pesquisa apresentará os programas de moradias de interesse social, incentivados 

pelo Programa Reabilitação de Áreas Centrais, elaborado e implementado pelo 

Ministério das Cidades. 

Por fim, serão apresentados e analisados dados e informações que visam 

caracterizar a realidade atual do bairro, tais como: os parâmetros legais de uso e 

ocupação do solo, perfil da população residente, a infra-estrutura urbana e os 

equipamentos sociais e comunitários existentes, as características gerais das 

construções e o padrão de uso e ocupação dos lotes e quadras, e por fim as 

características do edifício escolhido para a reabilitação. 

4.1 BREVE HISTÓRICO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DO 

ESPAÇO DO BAIRRO CENTRO  

O bairro Centro possui uma área de 329,7ha e faz limite com 11 bairros de 

Curitiba: Alto da Glória, Alto da XV, Centro Cívico, São Francisco, Rebouças, Cristo 

Rei, Jardim Botânico, Água Verde, Mercês, Batel e Bigorrilho. Situado na porção 

centro-leste do município, tem esse nome por configurar-se no núcleo urbano em 

volta do qual a cidade foi ao longo do tempo se estruturando e consolidando. 

Segundo o IPPUC, inicialmente o centro surgiu como uma vila de casas e comércios 

rodeado por chácaras, e ao longo do tempo recebeu diversos nomes como 

Liberdade, e em alguns mapas era chamado de Curitiba. O sítio urbano que deu 
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origem a cidade de Curitiba, localizado na Praça Tiradentes, encontra-se inserido no 

bairro (FIGURA 25). 

 

FIGURA 25 - Vista da Praça Tiradentes - núcleo de origem da cidade de Curitiba 

FONTE: www.decorecomarte.com.br 

Segundo BLASCOVI (2006, p. 95), a população inicial de Curitiba até o 

século XVIII era formada por mamelucos, índios, portugueses e espanhóis. Na 

segunda metade do século XIX, com incentivo do governo à imigração européia, a 

cidade recebeu um grande número de imigrantes alemães, franceses, austríacos, 

poloneses, que intensificou o ritmo de crescimento urbano. 

 

FIGURA 26 – Vista geral de Curitiba em 1855 

FONTE: BLASCOVI (2006) 

O desenvolvimento do núcleo urbano foi potencializado pelo comércio da 

erva-mate no século XIX, ciclo econômico importante para a Província do Paraná. 

Segundo o IPPU, em 1842 Curitiba foi elevada à categoria de cidade e em 1853 



59 

tornou-se capital da Província. Em 1883 foi criado o Passeio Público, primeira obra 

de saneamento e embelezamento urbano. 

Em meados do século XX a população passou a crescer de maneira mais 

acelerada e o Centro se adensou, surgindo cada vez maior número de edifícios com 

muitos pavimentos. Segundo o IPPUC, em 1940, Curitiba possuía uma população 

de 127 mil habitantes e uma taxa de crescimento de 2,53% ao ano. Na década de 

1940 foi elaborada a primeira ação de planejamento urbano, o Plano Diretor 

desenvolvido pela empresa Coimbra & Cia sob responsabilidade de Alfred Agache. 

Esse plano previu diretrizes e projetos para saneamento; a setorização de atividades 

urbanas como comércio, indústria; definição de áreas residenciais para expansão 

demográfica; e reestruturação viária constituindo-se esta última sua principal diretriz. 

Na década de 1950, Curitiba tinha 180mil habitantes e apresentava uma 

taxa de crescimento de 7,18% ao ano. Em 1953, como decorrência do Plano 

Agache, foi aprovada a primeira Lei de Zoneamento, e em 1955 o primeiro Plano de 

Transporte Coletivo. Para Blascovi foi também nessa década que teve início a 

grande transformação do Centro. Nesse período o bairro caracterizava-se pelo uso 

intensivo do solo, um processo acelerado de verticalização, e a concentração das 

atividades econômicas, especialmente do setor terciário, fenômenos que se 

traduziam no elevado preço da terra. A partir da concentração dessas atividades, 

mais intensa no período diurno, observou-se a perda progressiva da função 

residencial. Além disso, o centro passou a ser ponto de convergência e distribuição 

do sistema de transporte coletivo, intraurbano. 

Em 1960 a população de Curitiba atinge 361.309 habitantes e a taxa de 

crescimento urbano é uma das mais altas do país no período, 5,63% ao ano, 

superando a prevista pelo Plano Agache8 na década de 1940. Segundo o IPPUC 

essa década foi marcada pela crise do café, que afetou diretamente a economia do 

Estado do Paraná. Essa crise causou profundas mudanças no campo em função da 

mecanização da agricultura, situação que gerou um forte processo migratório 

                                            

8
 Segundo dados do IBGE, a taxa de crescimento de Curitiba na época da elaboração do 

plano Agache era de 2,53% ao ano. (IPPUC, 2009). 
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campo-cidade responsável pela chegada de um grande contingente de 

trabalhadores migrantes para a capital do Estado. 

Em 1965 foi aprovado o Plano Preliminar de Urbanismo de Curitiba, que 

visava reorientar o desenvolvimento urbano do município. Esse plano baseou-se no 

estabelecimento de uma estrutura linear para a expansão urbana baseada no tripé 

transporte integrado, sistema viário e uso do solo. Outro objetivo era o 

descongestionamento da área central e a preservação do centro tradicional. Em 

1970 o plano começa a ser implantado. 

Com a implantação dos eixos de transporte e circulação que ligavam a área 

central aos bairros de forma rápida e direta, o bairro Centro de fato diminuiu seu 

crescimento, já que esses novos eixos passaram a receber mais investimentos por 

parte do poder público (BLASCOVI, 2006). A maior parte dos empreendimentos 

imobiliários passou a se desenvolver ao longo dos eixos estruturais, em função do 

incentivo para ocupação e adensamento (FIGURA 27). 

 

FIGURA 27 - Vista aérea de Curitiba – 1965 

FONTE: http://shw.classicalbuses.fotopage 

As áreas no entorno das vias estruturais tornaram-se uma nova frente de 

investimento e valorização da terra, diminuindo inversões públicas no Centro, 

contribuindo para o processo de deterioração. Para Blascovi o surgimento de outras 

centralidades e a transferência dos investimentos para essas novas áreas, junto com 
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o elevado preço da terra, dos impostos e do aluguel na área central, além das 

dificuldades de expansão acabaram expulsando algumas atividades do Centro. 

“De fato, atividades que estavam centralmente localizadas, são transferidas ou 

criadas para fora da área central. Esta descentralização apareceu em razão de vários 

fatores: aumento constante do preço da terra, impostos e aluguéis, o que afetou 

muitas atividades incapazes de se manter localizadas no Centro; congestionamentos; 

dificuldade de obtenção de espaço para expansão, que afeta particularmente as 

indústrias em expansão; restrições legais limitando a ação do mercado imobiliário [...]” 

(BLASCOVI, 2006, p. 98) 

Na década de 1970 foi criada a Região Metropolitana de Curitiba e 

intensificou-se a industrialização de Curitiba e entorno. Decorrente de uma nova fase 

do modo de produção capitalista ao nível mundial, a industrialização ocorrida 

naquela década gerou a reestruturação socioespacial da metrópole (SILVA, 2006). 

Como afirma SILVA: 

“Esta nova fase é explicitada por HARVEY (1992, p. 135), quando pontua que a partir 

da segunda metade da década de 1960, à política de substituição das importações 

adotada por vários países da América Latina, somou-se um processo inédito de 

instalação de multinacionais em territórios até então inexplorados pelo capitalismo 

industrial.” (SILVA, 2006, p.13) 

Ainda segundo a autora, nessa década o país viveu um processo de 

desconcentração das indústrias, antes localizadas especialmente em São Paulo e 

Rio de Janeiro, e “que teve como objetivo incrementar a acumulação intensiva do 

capital através da ampliação e unificação do mercado interno e desarticular o 

processo crescente de movimentos sindicais” (SILVA, 2006, p.13). 

Nesse período tanto Curitiba como as cidades limítrofes tiveram um grande 

crescimento populacional, decorrência da intensificação do processo de migração. 

Curitiba apresentou uma taxa de crescimento populacional de 5,36% ao ano, e os 

municípios limítrofes chegaram a taxas de 14% ao ano (IPPUC). Com o objetivo de 

criar mais empregos e seguindo a orientação econômica então adotada no país, os 

governos dos estados e município implementaram ações para atrair indústrias em 

Curitiba e Região Metropolitana. 
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TABELA 2 - POPULAÇÃO E TAXA DE CRESCIMENTO POPULACIONAL DE CURITIBA 

NO PERÍODO 1940 - 2000 

POPULAÇÃO NOS CENSOS 

1940 1950 1960 1970 1980 1991 1996 2000 

140.656 180.575 361.309 609.026 1.024.975 1.315.035 1.476.253 1.587.315 

TAXA DE CRESCIMENTO 

1940/1950 1950/1960 1960/1970 1970/1980 1980/1991 1991/1996 1996/2000 

2,53 7,18 5,62 5,54 2,29 2,34 1,83 

FONTE: IPPUC 2009 

NOTA: Dados dos Censos Demográficos 1970 a 2000 e Contagem Populacional 1996. 

Dados trabalhados pela autora 

Derivado desse processo a população migrante passou a residir na periferia 

de Curitiba e municípios limítrofes, tanto pela oportunidade de emprego, como pelas 

orientações determinadas pelo planejamento urbano em Curitiba, mas 

especialmente pelo preço da terra verificado na capital. Nessa década a metrópole 

passou a se expandir horizontalmente. 

De acordo com Maricato (1997), o modelo de desenvolvimento que 

possibilitou o processo de acumulação do capital adotado no Brasil a partir de 1950, 

foi baseado na indústria de bens duráveis (eletrodomésticos, máquinas e 

automóveis) e na adoção de uma política de baixos salários. Uma das indústrias 

mais importantes, a automobilística e a popularização dos automóveis individuais 

entre as classes de média e alta renda, ocasionaram também a mudança nos 

hábitos e necessidades das famílias. Tal mudança teve um impacto direto na 

utilização dos edifícios localizados no Centro, contribuindo para a perda de sua 

função como moradia. Como a autora afirma “Todos os bens duráveis de consumo 

trouxeram uma grande mudança para a sociedade brasileira, mas nenhum deles 

causou tanto impacto nas cidades quanto o automóvel” (MARICATO, 1997 p. 37). 

Por outro lado, as classes de renda mais baixa, que em geral não possuíam 

veículos, também não tiveram acesso aos imóveis do Centro em função dos baixos 

salários que recebiam do alto preço da terra e da falta de políticas de habitação 

social. 
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Assim, o Centro passou a perder sua população residente, na medida e, que 

não atendia mais a demanda das classes de média e alta renda, nem servia às 

baixas que não podiam pagar pelo preço da terra. Muitos dos edifícios hoje 

abandonados ou subutilizados, tanto de uso residencial como de comércio e 

serviços, tornaram-se inadequados para moradia da população, pela falta de 

manutenção, o mau estado de conservação, afetando a imagem do Centro e 

contribuindo para a visão decadente de algumas de suas áreas. Além disso, esses 

edifícios passaram a não cumprir sua função social. 

Se de um lado o Centro perdeu população residente, por outro o 

crescimento populacional continuou elevado nas décadas seguintes, embora em 

ritmo menos acelerado. A velocidade desse crescimento não acompanhou a das 

políticas públicas de habitação, gerando uma grande pressão por moradia e a 

aceleração das ocupações irregulares no município. Tal irregularidade traduziu-se 

de diversas formas, seja em assentamentos que ocuparam áreas ambientalmente 

frágeis, em terrenos particulares ou públicos, seja em loteamentos clandestinos, ou 

nos cortiços e ocupações de edificações abandonadas, estas últimas especialmente 

localizadas no centro. Vale destacar, tendo como referência ABRAMO (2003), que a 

informalidade da moradia está relacionada à informalidade do mercado de trabalho, 

e o centro, por ser um ponto de convergência e passagem da população e intenso 

comércio, é uma área privilegiada de concentração de diversas atividades informais, 

que acaba atraindo a população que não consegue se inserir no mercado de 

trabalho formal. 

Como já afirmado anteriormente, a partir de 1970 as taxas de crescimento 

demográfico de Curitiba decrescem, passando para 2,29%, na década seguinte 

(IPPUC). Por outro lado, o incremento populacional dos demais municípios do 

Aglomerado Metropolitano9 aumentou no mesmo período, e entre 1991 e 2000 foi 

maior que de Curitiba, como mostra a TABELA 3. 

                                            

9
 O Aglomerado Metropolitano é composto pelos municípios por 11 municípios que mantém 

relações sócio-espaciais intensas com Curitiba, pólo da metrópole. Os municípios são: Araucária, 
Almirante Tamandaré, Campo Largo, Campo Magro, Campinas Grande do Sul, Campo Magro, 
Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais (PEREIRA 
e SILVA, 2008 p. 1) 
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TABELA 3 - POPULAÇÃO TOTAL E INCREMENTO POPULACIONAL DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE CURITIBA - 1970-2000 

MUNICÍPIO 
DA RMC  

POPULAÇÃO INCREMENTO POPULACIONAL 

1970 1980 1991 2000 1970/1980 1980/1991 1991/2000 

Curitiba 609.026 1.024.975 1.315.035  1.587.315  415.949  290.060  272.280  

Aglomerado 
Metropolitano 762.439  1.368.444  1.897.060  2.560.161  606.005  528.616  663.101  

Demais 
municípios 144.952  163.885  204.621  208.233  18.933  40.736  3.612  

Total da 
RMC 907.391  1.532.329  2.101.681  2.768.394  624.938  569.352  666.713  

FONTE: PEREIRA, Gislene de Fátima; SILVA, Madianita Nunes.Dinâmica imobiliária na Região 
Metropolitana de Curitiba, 2008, p.2 

NOTA: Dados dos Censos Demográficos - IBGE 

Dados trabalhados pela autora 

 

TABELA 4 - POPULAÇÃO E TAXA DE CRESCIMENTO DE CURITIBA E REGIÃO 

METROPOLITANA – 1970 - 2005 

LOCAL 
POPULAÇÃO 

1970 1980 1991 1996 2000 2005
(1)

 

Curitiba 609.026 1.024.980 1.315.035 1.476.253 1.587.315 1.757.904 

Taxa de 
Crescimento Anual 

5,34 2,29 2,34 1,83 2,10  

RMC 907.391 1.532.383 2.099.558 2.471.771 2.768.394 3.186.099 

Taxa de 
Crescimento Anual 

5,38 2,90 3,32 2,87 2,90  

RMC sem Curitiba 298.365 507.403 784.523 995.518 1.181.079 1.428.195 

Taxa de 
Crescimento Anual 

5,45 4,04 4,88 4,37 3,14  

FONTE: IPPUC 2009 

NOTA: Dados dos Censos Demográficos 1970 a 2000, e Contagem Populacional 1996 

(1) Estimativa populacional em 01/07/2005 

Para SOUZA (2001), esse crescimento foi paralelo e articulado entre o pólo 

da metrópole e demais integrantes da região metropolitana, ocorrendo com certa 

seleção da população: 

“A capital parece selecionar seus migrantes, reservando a Região Metropolitana de 

Curitiba (RMC) como espaço para as classes populares, enquanto privilegia o 
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recebimento das camadas médias e altas dos novos migrantes.” (SOUZA, 2001 

p.107) 

Segundo o autor este fenômeno explicita-se pelas transformações causadas 

pela execução das primeiras diretrizes do Plano Preliminar de Urbanismo de Curitiba 

(PDU), que geraram grande valorização de determinadas áreas urbanas (as centrais 

e as localizadas ao longo das estruturais) em detrimento das mais periféricas e 

carentes infra-estruturas. 

Segundo PEREIRA e SILVA (2008), até meados de 1960, a mancha urbana 

localizava-se no entorno do Centro de Curitiba, alcançando um raio de 

aproximadamente 7,5km. Outros pequenos núcleos correspondentes aos sítios 

urbanos de Araucária, São José dos Pinhais, Piraquara, Campo Largo, Almirante 

Tamandaré, não se conectavam espacialmente com a mancha urbana de Curitiba. 

Ao longo das décadas seguintes, ocorre uma expansão urbana, especialmente na 

direção a nordeste e sudeste de Curitiba, consolidando a conurbação do pólo com 

demais municípios, bem como a expansão da ocupação da porção sul da cidade, 

em direção aos municípios de Araucária e Fazenda Rio Grande. Ainda segundo 

essas autoras o processo de periferização, que ultrapassou os limites territoriais de 

Curitiba, entre outras características foi marcado por uma nova forma de 

organização do mercado imobiliário. (PEREIRA e SILVA, 2008). 

Dentro de Curitiba essa dinâmica de periferização pode ser confirmada pelos 

mapas que relacionam preço da terra e a distribuição da população segundo a 

renda, como também pelas taxas de crescimento populacional dos diferentes 

bairros. Pode-se observar na tabela (TABELA 5) que nas últimas décadas os bairros 

que mais cresceram em população foram os mais afastados do Centro. Este dado 

quando relacionado com a renda média dos chefes de família (MAPA 1 e MAPA 2) 

explicita que com exceção dos bairros Cabral, Mossunguê e Bigorrilho, os demais 

são compostos por classes de renda mais baixa. Segundo o mapa de renda média 

por bairro de 1991, dos dez bairros que mais cresceram nove tinham a renda média 

abaixo de três salários mínimos, e apenas o bairro Alto Boqueirão tinha renda média 

de três a cinco salários mínimos. Em 2000, o bairro São Miguel possuía renda média 

abaixo de três salários mínimos, os bairros Tatuquara, Caximba, Uberaba, 

Ganchinho e Umbará de três a cinco, o Butiatuvinha de cinco a dez, o Cascatinha de 
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dez a quinze e o bairro Mossunguê possuía renda de quinze a vinte e o Cabral de 

vinte a trinta salários mínimos (TABELA 6). 

TABELA 5 - TAXA DE CRESCIMENTO DOS DEZ BAIRROS QUE MAIS CRESCERAM 

1970-2000 

Posição 
1970/1980 1980/1991 1991/1996 1996/2000 

Bairro Cresc Bairro Cresc Bairro Cresc. Bairro Cresc. 

1º Sitio 
Cercado 

53,52 São Miguel 16,69 São Miguel 23,69 Tatuquara 16,88 

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 8,44 

4º São João 13,87 Sitio Cercado 8,80 Caximba 16,96 Uberaba 7,21 

5º Fazendinha  13,75 Cidade 
Industrial 

8,79 Umbará  14,12 Cabral 6,86 

6º Santo Inácio 13,75 Campo 
Comprido 

8,62 Sitio 
Cercado 

11,14 Mossunguê 6,13 

7º Pinheirinho 13,23 Augusta 7,54 Campo 
Santana 

10,73 Ganchinho 5,80 

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 5,01 

10º Santa 
Cândida 

11,37 Alto 
Boqueirão 

5,47 Uberaba 4,94 Butiatuvinha 4,57 

FONTE: IPPUC 2009 

NOTA: Dados elaborados pela autora 

 

TABELA 6 - RENDA MÉDIA EM SALÁRIOS MÍNIMOS DOS BAIRROS QUE MAIS 

CRESCERAM - 1991 – 2000 
(1) 

continua 

Posição 
1991 1996

(2)
 2000 

Bairro Renda  Bairro Renda  Bairro Renda  

1º São Miguel Abaixo de 3  São Miguel  Tatuquara 3 a 5 

2º Campo de 
Santana 

Abaixo de 3  Tatuquara  São Miguel Abaixo de 3 

3º Ganchinho Abaixo de 3  Ganchinho  Caximba 3 a 5 

4º Sitio Cercado Abaixo de 3  Caximba  Uberaba 3 a 5 

5º Cidade Industrial Abaixo de 3  Umbará   Cabral 20 a 30 

6º Campo Comprido Abaixo de 3 Sitio Cercado  Mossunguê 6,13 
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Posição 
1991 1996

(2)
 2000 

Bairro Renda  Bairro Renda  Bairro Renda  

7º Augusta Abaixo de 3 Campo Santana  Ganchinho 3 a 5 

8º Tatuquara Abaixo de 3 Cidade 
Industrial 

 Cascatinha 10 a 15 

9º Cachoeira Abaixo de 3 Bigorrilho  Umbará 3 a 5 

10º Alto Boqueirão 3 a 5 Uberaba  Butiatuvinha 5 a 10 

FONTE: IPPUC 2009 

(1)O IPPUC não possui a renda média de 1970 e 1980 por bairro, somente para todo o 
município de Curitiba 

(2)Não foi encontrada essa informação no site do IPPUC. Acessado em 15/06/2009 

 

MAPA 1 - DISTRIBUIÇÃO DA RENDA MÉDIA FAMILIAR POR BAIRRO DE CURITIBA - 

1991 

 
FONTE: IPPUC 2009 
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NOTA: Elaborado pela autora 

 

MAPA 2 - DISTRIBUIÇÃO DA RENDA MÉDIA FAMILIAR POR BAIRRO DE CURITIBA - 

2000 

 

FONTE: IPPUC 2009 

NOTA: Elaborado pela autora 

O bairro Centro, segundo dados tabulados pelo Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) para as Áreas de Expansão 

Demográficas (AEDs), apresenta renda elevada, com uma média acima de vinte 

salários mínimos. (IPARDES, 2003). Quanto ao crescimento populacional esse 

bairro apresentou no período 1970/1980 uma taxa média de crescimento de 1,34%. 

Entre 1981/1990 de 1,22%, entre 1991/1996 foi de-0,63 e entre 1996/2000 a taxa 

passava a ser negativa de -2,33%, reduzindo aproximadamente em 4.500 mil 
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habitantes sua população absoluta desde a década de1970 (TABELA 7 e GRÁFICO 

1). 

TABELA 7 - POPULAÇÃO E TAXA DE CRESCIMENTO DO BAIRRO CENTRO E 

CURITIBA - 1970-2000 

 1970 1980 1991 1996 2000 

Pop. Taxa Pop. Taxa Pop. Taxa Pop. Taxa Pop. 

Centro 37.086 1,34 42.371 1,22 37.003 -0,63 35.845 -2,33 32.623 

Curitiba 609.026 5,34 1.024.680 2,29 1.315.035 2,34 1.473.256 1,83 1.587.315 

FONTE: IPPUC 2009 

NOTA: Dados elaborados pela autora 

 

GRÁFICO 1 - TAXA DE CRESCIMENTO POPULACIONAL DO BAIRRO CENTRO E 

CURITIBA - 1970-1996 

 

FONTE: IPPUC 2009 

NOTA: Elaborados pela autora 

 

Todavia, a densidade do bairro manteve-se com uma das taxas mais 

elevadas do município, em função da verticalização predominante. Até a década de 

1990 a diferença entre as densidades do Centro e demais bairros era grande, mas 

no Censo 2000, o bairro caiu para a segunda posição, perdendo para o bairro Água 

Verde (IPPUC). 

Outro dado que ilustra a dinâmica imobiliária e a grande valorização dos 

terrenos localizados na área central em relação aos da periferia é explicitado pela 

tabela que demonstra o preço médio de terrenos comercializados segundo os 

Bairros de Curitiba no período de 1996-2000. Na TABELA 8 podemos perceber que 
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para os terrenos comercializados no período de 1996 a 2003, o Centro apresentou 

os maiores preços por m², superando os eixos viários e de transporte e as novas 

centralidades surgidas a partir de 1970. Destaca-se que no período estas foram as 

áreas que receberam a maior porcentagem de investimentos públicos, possuem 

uma estrutura mais moderna e adaptada aos hábitos e necessidades da vida 

contemporânea. O mapa de preço da terra ilustra a espacialização desses dados e 

evidencia o processo de periferização, e comprova que os bairros mais afastados do 

Centro são os que apresentam menores preços (MAPA 3). 

MAPA 3 - ESPACIALIZAÇÃO DOS TERRENOS POR FAIXA DE PREÇO EM CURITIBA - 

2007 

 

FONTE: COMEC, IPARDES, LAURB, 2007 

NOTA: Elaboração LAURB 
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TABELA 8 - PREÇO EM R$/m² DOS TERRENOS COMERCIALIZADOS POR BAIRRO EM CURITIBA DE 1996-2003 

Posiçã

o 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Bairro R$/m² Bairro R$/m² Bairro R$/m² Bairro R$/m² Bairro R$/m² Bairro R$/m² Bairro R$/m² Bairro R$/m² 

1º Centro 

474,03 

Batel 

349,58 

Centro 

404,83 

Centro 

387,94 

Centro 

545,35 

Centro 

636,05 

Centro 

598,08 

Centro 

687,92 

2 
Centro Cívico 

258,38 

Centro 

319,00 

Batel 

328,03 

Batel 

251,39 

Cristo Rei 

344,44 

Alto da Gloria 

340,76 

Batel 

494,74 

Alto da XV 

377,76 

3º Bigorrilho 

257,99 

Juvevê 

304,20 

Alto da Glória 

239,23 

Rebouças 

237,67 

Batel 

341,40 

Alto da XV 

284,78 

Juvevê 

318,57 

Centro Cívico 

338,65 

4º Alto da Glória 

224,72 

Cabral 

272,51 

Cabral 

237,29 

Juvevê 

236,05 

Alto da Glória 

321,85 

Batel 

283,52 

Água Verde 

316,71 

Juvevê 

320,85 

5º Juvevê 

217,30 

Alto da XV 

263,61 

Bigorrilho 

236,18 

Alto da Glória 

228,26 

Juvevê 

286,13 

Água Verde 

274,62 

Vila Izabel 

308,89 

Cristo Rei 

320,25 

6º São Francisco 

195,41 

Bigorrilho 

261,44 

Juvevê 

232,20 

Alto da XV 

222,19 

Alto da XV 

284,11 

São Francisco 

270,91 

Alto da Glória 

307,68 

São Francisco 

308,98 

7º Alto da XV 

163,00 

Alto da Glória 

207,65 

Alto da XV 

219,52 

Cristo Rei 

221,87 

Cabral 

262,63 

Bigorrilho 

270,25 

Cabral 

305,93 

Cabral 

305,39 

8º Rebouças 

160,64 

Jardim Botânico 

206,24 

Água Verde 

194,39 

São Francisco 

195,81 

Bigorrilho 

231,58 

Cabral 

254,95 

Cristo Rei 

298,55 

Rebouças 

303,63 

9º Batel 
159,33 

Centro Cívico 
203,03 

Cristo Rei 
190,04 

Bigorrilho 
193,14 

Água Verde 
230,55 

Juvevê 
236,35 

Centro Cívico 
285,98 

Vila Izabel 
297,70 

10º Vila Izabel 
153,54 

Água Verde 
199,21 

Rebouças 
178,56 

Vila Izabel 
191,34 

Vila Izabel 
213,19 

Vila Izabel 
222,39 

Bigorrilho 
282,16 

Hugo Lange 
291,67 

FONTE: IPPUC 2009 

NOTA: Elaborados pela autora 
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Vale destacar que a dinâmica imobiliária explicitada contribuiu tanto para a 

segregação socioespacial da metrópole, como para a substituição do Centro de 

Curitiba. O preço da terra nesta área é um dos mais elevados apesar de seus 

edifícios serem mais antigos, e não incorporarem as novas tecnologias e algumas 

necessidades da vida contemporânea. Esse processo se auto-alimenta na medida 

em que a própria edificação sem uso e manutenção, contribui para a degradação da 

área, que além de constituírem um perigo aos transeuntes dão à paisagem urbana 

um aspecto abandonado e degradado. 

Por outro lado, no mesmo em que se consolidavam estas transformações, o 

bairro foi se convertendo no centro da metrópole. Em especial na última década 

Curitiba passou a se conectar com a rede global de cidades, atraindo serviços e 

comércios especializados. Esse processo de metropolização causou transformações 

de âmbito intraurbano em Curitiba, e na relação deste com as outras cidades 

metropolitanas. 

4.2 O CENTRO DE CURITIBA – CARACTERÍSTICAS 

Segundo o IPPUC (2000), o bairro detém 2,06% dos habitantes do município 

e 3,17% do total dos domicílios urbanos. A população residente é composta por 

jovens e adultos, sendo a faixa etária mais representativa a de 15 a 29 anos. As 

faixas etárias mais baixas, de 0 a 14 anos, têm um peso menor na composição. 

Segundo Blascovi, o bairro possui uma das maiores médias de idade do município, 

de 35 anos. Dessa população adulta a maioria não possui filhos pequenos, e se 

comparado com a pirâmide etária de Curitiba essa diferença é facilmente notada, 

pois faixas etárias menores, ou seja a base da pirâmide é consideravelmente maior 

(GRÁFICO 2 e GRÁFICO 3). O fato de possuir uma população de jovens na faixa 

entre 15 a 29 anos, provavelmente se deve às ofertas de ensino superior e a 

facilidade de locomoção através do transporte público. 

 

 

4.2.1 DEMOGRAFIA E POPULAÇÃO
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TABELA 9 - POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA E SEXO DO BAIRRO CENTRO - 2000 

FAIXA ETÁRIA HOMEM MULHER TOTAL 

Absoluto % Absoluto % 

0 a 4 574 1,76 534 1,64 1.108 

5 a 9 492 1,51 513 1,57 1.005 

10 a 14 577 1,77 642 1,97 1.219 

15 a 19 1.335 4,09 1.528 4,68 2.863 

20 a 24 2.032 6,23 2.506 7,68 4.538 

25 a 29 1.736 5,32 1.890 5,79 3.626 

30 a 34 1.281 3,93 1.459 4,47 2.740 

35 a 39 1.101 3,37 1,285 3,94 2.386 

40 a 44 870 2,67 1.198 3,67 2.068 

45 a 49 865 2,65 1.303 3,99 2.168 

50 a 54 685 2,10 1.019 3,12 1.704 

55 a 59 523 1,60 855 2,62 1.378 

60 a 64 466 1,43 842 2,58 1.308 

65 a 69 424 1,31 818 2,51 1.245 

70 a74 391 1,20 870 2,67 1.261 

75 a 79 305 0,93 609 1,87 914 

Acima de 80 301 0,92 791 2,42 1.092 

Total 13.961 42,79 18.662 57,21 32.623 

FONTE: IPPUC 2009 
NOTA: IBGE - Dados do Censo Demográfico 2000 
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GRÁFICO 2 - PIRÂMIDE ETÁRIA DO BAIRRO CENTRO DE CURITIBA - 2000 

 

FONTE: IPPUC 2009 
NOTA: IBGE - Dados do Censo Demográfico 2000 

 

GRÁFICO 3 - PIRÂMIDE ETÁRIA DE CURITIBA - 2000 

 

FONTE: IPPUC 2009 

NOTA: IBGE - Dados do Censo Demográfico 2000 

Em relação ao número de migrantes residentes, segundo dados do IPPUC 

(2000), o bairro apresenta 6.800 migrantes, do total de 158.166 presentes no 

município. Destes 6.800, cerca de 3.300 são de outros estados e mesmo de outros 

países, e aproximadamente 3.300 são do interior do Paraná e 199, são da Região 

Metropolitana de Curitiba. 

Quanto à população flutuante do bairro, segundo técnicos do IPPUC, em 

função da grande concentração de comércio e especialmente pelo transporte 

coletivo, a população do bairro, que é de 32.623 habitantes, triplica no decorrer do 

dia. 
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O bairro é bem atendido por infra-estrutura, apresentando cobertura total de 

abastecimento de água, luz, rede de esgoto, iluminação pública, coleta de lixo, além 

da grande oferta de transporte público. 

Existem cinco terminais, quatro terminais-praças e um apenas terminal, 

sendo que um deles, o Guadalupe, faz a integração com alguns municípios da RMC.  

TABELA 10 - LINHAS DE ÔNIBUS NOS TERMINAIS DO BAIRRO CENTRO 

TERMINAL LINHAS Total 

Convencional Ligeirinho Bi-articulado Metropolitano 

Praça Rui 
Barbosa 

51  4 1 56 

Praça 
Tiradentes 

17 2  1 20 

Praça Carlos 
Gomes 

9 1 2  12 

Praça Santos 
Andrade 

9  1
(1)

  9 

Guadalupe  4  48 42 

FONTE: Site URBS. Acessado em 25/05/2009 

(1) O bi-articulado Santa Cândida – Capão Raso para na estação tubo Central, atrás da 

Praça 

NOTA: Tabela elaborada pela autora 

Além desses terminais existem ruas do Centro ocupadas por uma série de 

pontos finais de linhas como na Travessa Nestor de Castro, Rua Dr. Muricy 

(metropolitano), Praça Dezenove de dezembro, Praça Osório, e áreas de conexão e 

transferência entre ônibus (estações tubos) nas Praças Eufrásio Correa e Círculo 

Militar. Nestes pontos existem terminais que vão para diversos pontos da cidade e 

principalmente à RMC. 

As principais áreas de transbordo são as praças-terminais (Rui Barbosa, 

Tiradentes, Carlos Gomes, Santos Andrade) o terminal do Guadalupe, e áreas com 

estações tubo como Círculo Militar, Praça Eufrásio Correa, Travessa Nestor de 

Castro e Praça Dezenove de Dezembro. Como pode-se verificar o Centro é bastante 

acessível por meio do transporte público (MAPA 4). 

4.2.2 INFRA-ESTRUTURA URBANA
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As principais vias de acesso ao Centro são: Av. Sete de Setembro, Visconde 

de Guarapuava, Marechal Deodoro, Marechal Floriano Peixoto, Vicente Machado, 

Visconde de Nácar Rua Professor Fernando Moreira, Travessa Nestor de Castro, 

Av. Barão do Cerro Azul, Rua XV de Novembro. Outra importante via central que 

penetração, mas que tem o acesso pouco adequado para veículos em função da 

sua caixa e do grande fluxo de pedestres são as Ruas Barão do Rio Branco e 

Riachuelo, um dos eixos mais antigos de grande valor histórico (Revista do 

Seminário Habitacional, 2008). 

A o calçadão da XV de Novembro é definido no zoneamento como Setor 

Especial Preferencial de Pedestre da Rua XV de Novembro. Esta rua é um 

importante eixo histórico, comercial, configurando ainda um espaço simbólico do 

Centro de Curitiba, segundo pesquisa realizada pela Associação Centro Vivo.  
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A circulação de veículos é mais lenta e difícil na região entre as praças Rui 

Barbosa, Carlos Gomes, Santos Andrade, Paço Municipal, Praça Tiradentes e 

Osório, em função da quantidade de pessoas e ônibus circulando e do sentido único 

das ruas. Pelo decreto nº934 de setembro de 1997 as ruas que estão dentro do 

perímetro formado pelas ruas Rua Augusto Stellfeld, Francisco Rocha, Avenida 

República Argentina, Avenida Silva Jardim, Rua Mariano Torres, Avenida Presidente 

Affonso Camargo, Rua Ubaldino do Amaral (Viaduto do Capanema), Conselheiro 

Araújo, Luiz Leão, Avenida João Gualberto, Rua Ivo Leão, Lysimaco Ferreira da 

Costa, Nilo Peçanha, Trajano Reis, Jaime Reis, Alameda Doutor Muricy, Rua 

Augusto Stellfeld, Fernando Moreira Desembargador Motta, Augusto Stellfeld 

passam a configurar a Zona Central de Tráfego, com restrições de circulação de 

caminhões, carga e descarga em horário comercial. 

O Centro é bem servido por unidades de saúde, assistência social e esporte. 

Possui uma rua da cidadania localizada na Praça Rui Barbosa, que concentra 

equipamentos e serviços municipais. Nela, diversas secretarias municipais prestam 

serviços descentralizados como Educação, Saúde, Finanças, Abastecimento, 

Urbanismo, Cultura, Obras, Agência do Trabalhador, Armazém da Família e outros 

equipamentos sociais da Fundação da Ação Social (FAS) de baixa, média e alta 

complexidade10. Os dois últimos serviços prestados pela FAZ, atendem à população 

flutuante que circula ou vive nas ruas no Centro. Pois, 43,54% da sua população 

residente têm renda média superior a dez salários mínimos e 27,67% entre cinco e 

dez salários mínimos (IPPUC). 

A região central concentra ainda grande número de salas de cinema, 

espaços culturais, galerias de arte, museus e teatros. Abriga a Biblioteca Pública do 

Paraná, Casa da Memória, Gibiteca, Centro de Documentação, e a biblioteca 

                                            

10
 A Fundação de Ação Social (FAS) divide suas ações em dois eixos: Proteção Social 

Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. Os serviços de Proteção Social 
Básica são ações sócio educativas, de convivência, promoção social, atendimento com recursos 
emergenciais e de geração de trabalho e renda. Já a Proteção Especial de Média e Alta 
Complexidade envolve ações de auxílio em situações de emergência como abrigos especiais para 
crianças, idosos, mulheres, migrantes. Para mais informações: <http://www.fas.curitiba.pr.gov.br> 

4.2.3 EQUIPAMENTOS PÚBLICOS



79 

especializada em educação. Em toda regional da Matriz existem oito bibliotecas 

municipais e dois Faróis do Saber. 

Em relação à educação básica11 da rede pública, o Centro possui sete 

escolas estaduais, uma federal. Não possui nenhuma escola municipal, de educação 

infantil12, unidade de educação especial ou equipamento destinado para jovens e 

adultos. Considerando-se a Regional da Matriz13 existem vinte e seis escolas 

estaduais, três municipais, três escolas de educação infantil e um Programa de 

Integração da infância e Adolescência (PIA), sendo que as escolas de educação 

infantil situam-se nos bairros mais afastados do centro, dentro da Regional. Quanto 

à oferta da rede particular o bairro tem vinte e três escolas de ensino fundamental e 

médio, sendo cinco profissionalizantes e seis escolas de educação infantil. 

No que tange ao ensino superior o Centro abriga duas universidades, 

quatorze faculdades e quatro campus universitários, com cursos diversos, 

totalizando vinte instituições de ensino superior. Desse total cinco são públicas, 

como a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR). Entre as quinze particulares destacam-se a Facinter, 

Faculdades Curitiba e FAE. (Ver MAPA 5) 

O Centro possui uma morfologia espacial bastante característica e seu 

processo de evolução da ocupação urbana está diretamente relacionado à história 

de Curitiba e RMC. Segundo PESSERL (2005), o Centro apresenta quatro grupos 

de tipologias arquitetônicas que estão relacionadas com os diferentes períodos 

históricos. O primeiro grupo é formado por uma arquitetura colonial e a maioria dos 

exemplares é encontrada no centro histórico abrigando hoje bares, casas noturnas, 

centros culturais. Estas edificações possuem em geral um ou dois pavimentos e não 

são utilizadas, em geral, para habitação (FIGURA 28). 

                                            

11
 Educação Básica se refere à educação infantil, ensino fundamental e ensino médio 

12
 A Educação Infantil, nos dados consultados, compreende creche para crianças de 0 a 3 

anos e pré-escola de 4 a 5 anos. 

13
 Os bairros que compões a Regional da Matriz são: Centro; São Francisco, Centro Cívico, 

Alto da Gloria, Alto da XV, Cajuru, Jardim Botânico, Rebouças, Batel, Bigorrilho, Mercês, Bom Retiro, 
Hugolange, Jardim Social, Juvevê, Ahu, Cabral e Prado Velho. 

4.2.4 CARACTERÍSTICAS SÓCIOESPACIAIS
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FIGURA 28 - Casa Romário Martins - Largo da Ordem 

FONTE: http://curitiba.paises-america.com/imagens/largo-ordem.jpg 

O segundo grupo, data do final do século XIX e tem como característica 

arquitetônica o estilo eclético, com no máximo dois pavimentos e pé direito elevado 

(aproximadamente quatro metros). Muitos exemplares dessa tipologia podem ser 

encontrados nas ruas Barão do Rio Branco, XV de Novembro e São Francisco 

(BLASCOVI, 2006). Estas construções abrigam atualmente comércio no pavimento 

térreo e serviços no pavimento superior. (FIGURA 29) 

 

FIGURA 29 - Sobrado na Rua Barão do Rio Branco em estilo eclético 

FONTE: BLASCOVI 2006 

O terceiro é formado pela arquitetura pré-modernista da primeira metade do 

século XX, com grande influência do art déco, (PESSERL, 2005). Caracterizam-se 

por apresentarem uma altura maior, com três pavimentos e pé direito alto. Estes 
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exemplares são encontrados em especial na Rua Cruz Machado, geralmente 

ocupadas com uso comercial no térreo (FIGURA 30). 

 

FIGURA 30 Edifício com influências art déco - Rua Monsenhor Celso 

FONTE: BLASCOVI 2006 

O quarto grupo é formado por edificações que representam a arquitetura 

modernista. Em função das técnicas construtivas desse período, estes edifícios 

apresentam maior verticalização, maior densidade de ocupação e tornaram-se 

marcantes na paisagem do bairro. Seus exemplares têm como características 

arquitetônicas marcantes a ausência de ornamentos, larga utilização de vidro nas 

fachadas, e a presença de marquises (FIGURA 31). 

 

FIGURA 31 - Edifício modernista - Rua Visconde de Nácar 

FONTE: BLASCOVI 2006 
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Em relação ao padrão de ocupação dos lotes, verifica-se que grande parte 

das edificações do Centro ocupa extensivamente a sua superfície, situação derivada 

dos parâmetros legais de uso do solo incidentes no bairro. Somente na área 

histórica, onde são encontradas as edificações do primeiro grupo, verifica-se maior 

porcentagem de espaço não edificado nos lotes. Em função disso, a maior parte dos 

espaços livres do bairro são encontrados em geral nas praças, parques e ruas, ou 

seja, nas suas áreas públicas. 

Através de levantamento de campo no Centro tem-se a percepção de que o 

uso comercial é muito mais presente do que o residencial. Até mesmo quando o uso 

residencial ocorre nos andares superiores nos edifícios de uso misto, ele não é 

percebido claramente, já que no nível da rua o comércio é o uso mais marcante, 

especialmente ao longo da Rua XIV de Novembro, nas Praças Tiradentes, Carlos 

Gomes, Rui Barbosa e Generoso Marques, Terminal do Guadalupe e ruas que 

fazem a comunicação entre esses locais. Dentro do perímetro formado pelas praças 

Tiradentes, Rui Barbosa, Passeio Público e Terminal do Guadalupe é predominante 

o comércio popular, em especial vestuário, calçados, acessórios, eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos, móveis, armarinhos, lojas de tecidos, artigos para casas e lojas de 

utilidades como as conhecidas lojas de R$1,99. Junto a esse comércio diversificado 

existem também lanchonetes. Toda essa área é bastante utilizada durante o horário 

comercial. 

A área de serviços, segundo o levantamento de campo, parece ser mais 

concentrada em torno das praças acima citadas e que configura a área mais 

comercial. No entanto, se observarmos os edifícios mistos podemos perceber que os 

serviços também ocorrem nessa área mais agitada, nos andares superiores, não ao 

nível da rua. A função residencial parece, ainda segundo o levantamento em campo, 

mais concentrada nas bordas do bairro, especialmente em direção aos bairros São 

Francisco, Alto da XIV, Alto da Glória e Batel, ou em locais como a Praça Osório, 

Círculo Militar e Passeio Público. 

A zona incidente no bairro Centro é denominado Zona Central (ZC). Os usos 

permitidos para essa zona são o de Habitação Coletiva, Habitação Institucional, 

4.2.5 LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
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Habitação Transitória 1 e 2, Comunitário 2 (Lazer e Cultura ), Comunitário 2 (Culto 

Religioso ), Comércio e Serviço Vicinal de bairro e Setorial. A Taxa de Ocupação 

dos terrenos (100% para térreo e 1º pavimento e 66% para demais andares) é 

bastante elevada, assim como o coeficiente de aproveitamento que é igual a cinco 

vezes a área do lote. Tais parâmetros são bastantes atrativos para o mercado 

imobiliário, pois permite explorar de maneira intensa o potencial do terreno (TABELA 

11). 

Outro zoneamento incidente sobre o Centro é o do Setor Estrutural – Via 

Central (SE). Os usos e parâmetros construtivos são parecidos com o da Zona 

Central, com grande potencial construtivo. A taxa de ocupação do lote é de 100% 

para o térreo e primeiro pavimento e nos demais pavimentos a ocupação é de 50% 

da área do lote. O coeficiente de aproveitamento é de quatro vezes a área do lote 

(TABELA 12). Próximo ao limite do bairro Centro com o Alto da XV algumas quadras 

pertence ao Zoneamento Residencial 4 – ZR-4, que tem como parâmetros a taxa de 

ocupação de 50%, coeficiente de aproveitamento de 2 vezes a área do lote altura 

máxima de 6 pavimentos. Os usos permitidos são para Habitação Coletiva, 

Habitação Transitória 1, Comercio vicinal, industria tipo 1. (TABELA 13) 

Para os objetivos do projeto é importante destacar que o Zoneamento de 

Curitiba também estabelece Zonas de Incentivo para Habitação de Interesse Social, 

através da Lei nº 9.802 de 2002. Essa lei define incentivos para programas de 

habitação de interesse social, regulamenta as condições sobre terrenos a serem 

loteados e os parâmetros para a edificação de novas moradias sociais. Além disso, 

delimita as áreas de interesse social no município. No Centro não há delimitação de 

áreas destinadas para produção de HIS, mas existem algumas nos bairros limítrofes 

como Batel, Alto da Glória, Centro Cívico, Rebouças e Alto da XV, e que inclusive 

em alguns casos acabam adentrando o perímetro do bairro (TABELA 14). 

Tanto na lei acima citada, como na sua regulamentação pelo Decreto 196 de 

2002, não é contemplada a reabilitação de edifícios abandonados como forma de 

provisão de habitação de interesse social. Este decreto também exige a 

necessidade de vinculação de empreendimentos destinados à HIS aos programas 

da COHAB-CT, e aprovação dos mesmos pela COHAB-CT e demais órgãos 

municipais competentes.  
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No Código de Posturas do Município são definidos os componentes técnicos 

e construtivos das edificações localizadas no Centro. Nele não constam restrições 

ou exigências específicas para reabilitação de edifícios ou habitações de interesse 

social. 

Vale destacar que Curitiba não contempla nenhum programa dessa 

natureza, mesmo com o incentivo do Ministério das Cidades que, como já citado 

anteriormente, vem apoiando os programas de Reabilitação Urbanas Centrais, 

através da implantação de habitações sociais. 

Em síntese, no que diz respeito à habitação social, o município de Curitiba 

não possui instrumento ou legislação específica que regulamente e incentive a 

reabilitação de edifícios subutilizados para fins de habitação social. Os únicos 

suportes legais existentes são aqueles estabelecidos pela Constituição Federal 

(artigos 182 e 183) e os instrumentos previstos no Estatuto das Cidades, em 

especial os instrumentos de Utilização Compulsória, o IPTU Progressivo no Tempo, 

o Consórcio Imobiliário que podem ser bastante úteis para a promoção de HIS. No 

entanto alguns destes instrumentos dependem de regulamentação específica no 

município, como no caso da Utilização Compulsória e IPTU Progressivo no Tempo. 

Por outro lado, Curitiba insere-se no padrão de cidades com mais de 100 mil 

habitantes definidas pela CEF como municípios que poderiam utilizar o PAR para 

promover reabilitação de edifícios para fins de habitação em centros urbanos. 

Curitiba estabelece áreas para a utilização do PAR, e que em geral estão 

localizadas fora ou distantes do Centro. Segundo informações da CEF essas áreas 

estão localizadas nos bairros: Campo Comprido, CIC, Parolin, Cajuru, Sítio Cercado, 

Tatuquara e Linhão do Emprego nos pólos dos bairros Boqueirão, Pinheirinho, 

Fazendinha, Uberaba, Capão da Imbuia, Bairro Alto e CIC. 
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TABELA 11 - ZONA CENTRAL - ZC - PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

USOS OCUPAÇÃO 

 

PERMITIDOS 

 

TOLERADOS 
PERMISSIVEIS 

 

PORTE 
(m²) 

COEF. 

APROV. 

TAXA 

OCUP. 

MAX (%) 

ALTURA 
MÁXIMA 

(pav.) 

RECUO 

MÍN. ALIN. 

PREDIAL(m) 

TAXA 
PERM. 

MIN 

AFAST. DAS DIVISAS 

(m) 

LOTE MÍNIMO 

TAMANHO E AREA 

Habitação Coletiva 

Habitação Institucional 

Habitação Transitória 1 e 2 

Comunitário 2 – Lazer e 

Cultura (1) 

Comunitário 2 – Culto religioso 

(1) 

Comércio e serviço vicinal de 

Bairro e Setorial (1)(2) 

 

Indústria tipo 1 (3) 

 

 

 

Habitação Unifamiliar 

Comunitário 1 

 

 

 

Comunitário 2 e 3 

Ensino 

 

 

 

 

100m² 

 

 

 

5 

 

 

 

Térreno e 
1º pavim.= 
100% 

Demais 
pavim.= 
60% 

Livre  

 

 

_ 

(4) 

 

 

Pavimento térreo = 

Facultado 

Demais pav. = 

H/6 atendido o mínimo de 
2,50m 

 

 

 

 

11 X 33m 

Observações 

(1) Proibido estacionamento comercial e de atividade dentro do Anel Central de Tráfego Lento 

(2) Com exceção de hipermercado 

(3) Somente alvará de localização em edifícios existente 

(4) Atendido o § 5º do Art.42 

FONTE: Prefeitura Municipal de Curitiba 
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TABELA 12 - SETOR ESPECIAL ESTRUTURAL - SE PARÂMETROS PARA USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

USOS OCUPAÇÃO 

 

PERMITIDOS 

 

TOLERADOS 
PERMISSIVEIS 

 

PORTE 
(m²) 

COEF. 

APROV. 

TAXA 

OCUP. 

MAX (%) 

ALTURA 
MÁXIMA 

(pav.) 

RECUO 

MÍN. ALIN. 

PREDIAL(m) 

TAXA 
PERM. 

MIN 

AFAST. DAS DIVISAS 

(m) 

LOTE MÍNIMO 

TAMANHO E AREA 

Habitação Coletiva 

Habitação Transitória 1 e 2 

Comércio e serviço vicinal de 

Bairro e Setorial (1)(2) 

 

 

 

 

 

Uma habitação unifamiliar 
por lote 

Comércio e Serviço Vicinal 
1 e 2 

 

 

 

 

Comunitário 2 e 3 

Comunitário 3 
Ensino 

 

Indústria do tipo 1 
(4) 

 

100m² 

 

 

 

100m² 

1 

 

 

4 

50% 

 

 

Térreno e 
1º pavim.= 
100% 

Demais 
pavim.= 
50% (1) (2) 
(3) 

2 

 

 

 

 

livre 

10m 

 

 

(1) 

25% 

 

 

(5) 

 

 

 

Embasmento comercial 
atende o plano massa 

Demais pavim.=H/6. 
Atendendo o mínimo de 
2,50m  

15 x 45m 

 

 

15 x 45m 

Observações 

(1) Deverá ser implantando o Plano Massa de acordo com regulamentação específica 

(2) Taxa de ocupação da torre 

(3) No terreno que houver limitação da altura da edificação em função do Cone da Aeronáutica com subutilização do potencial poderá, a critério do 

Conselho Municipal de Urbanismo – CMU ser ampliada a taxa de ocupação respeitando o afastamento mínimo da divisa 

(4) Somente alvará de localização em edifícios existente 

(5) Atendido o § 5º do Art.42 

FONTE: Prefeitura Municipal de Curitiba 



88 
TABELA 13 ZONA RESIDENCIAL 4 - ZR4 PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

USOS OCUPAÇÃO 

 

PERMITIDOS 

 

TOLERADOS 
PERMISSIVEIS 

 

PORTE 
(m²) 

COEF. 

APROV. 

TAXA 

OCUP. 

MAX (%) 

ALTURA 
MÁXIMA 

(pav.) 

RECUO 

MÍN. ALIN. 

PREDIAL(m) 

TAXA 
PERM. 

MIN 

AFAST. DAS DIVISAS 

(m) 

LOTE MÍNIMO 

TAMANHO E AREA 

Habitação Coletiva 

Habitação Transitória 1(2)  

Habitação Institucional 

Comércio e serviço vicinal de 

Bairro (3) 

 

 

Indústria do tipo 1 (4) 

 

 

Habitação Unifamiliar (1) 

Habitação Unifamiliar em 
série(1) 

 

Comunitário 1 (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200m² 

200m² 

 

100m² 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

5m 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

Até o 2º pavim.= Facultado 

Acima do 2º pavim.=H/6. 
Atendendo o mínimo de 
2,50m  

 

 

 

15 x 45m 

 

 

 

Observações 

(1) Densidade máxima de 80 habitações/ha 

(2) Apart-hotel sem centro de convenções 

(3) A critério do Conselho Municipal de Urbanismo – CMU ser ampliada poderá ser concedido alvará de localização para Comércio e Serviço de 

Bairro e Comunitário 1 em edificações existente com porte superior a 2000m² desde que com área de estacionamento mínimo igual a área 

construída e porte compatível com a vizinhaçae caracterização da via 

(4) Somente alvará de localização em edifícios existente ou anexo à moradia 
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TABELA 14 - ZONAS ESPECIAIS DE INCENTIVO A HABITAÇÃO SOCIAL PRÓXIMAS AO 

BAIRRO CENTRO 

 

ZONAS / SETORES 

 

USOS 

(5) 

 

COEFICIENTE DE 
APROVEITAMEN-
TO MÁXIMO 

 

ALTURA MÁXIMA 
(pav.) 

AFASTAMENTO 
DAS DIVISAS (6) 

ZR-4  Batel   

(1) (2) (3) 

 

Habitação Coletiva 

Habitação 
Transitória 1 

2,5 

 

10 

 Pavimento térreo 
= 

Facultado 

Demais pav. = 

H/6 atendido o 
mínimo de 2,50m 

 

 DEMAIS  ZR-4  (1) 
(4) 

ZR-AG – Alto da 
Glória 

ZR-M - Mercês 

Habitação Coletiva 

Habitação Transitória 1 

 

2,5 8 

ZR-4 Alto da XV (1) Habitação Coletiva 

Habitação Transitória 1 

2,5 10 Até 2 pav. = 

Facultado 

Acima de 2 pav.=  
H/6 atendido 
mínimo de 2,50m 

ZR-4 Rebouças,  

ZR-3 Rebouças/ 
Prado Velho  

 (1) 

Habitação Coletiva 

Habitação Transitória 1 

2,5 8 

SETOR ESPECIAL 
DA 

AV.  MARECHAL 
FLORIANO PEIXOTO 

SETOR ESPECIAL 
DA 

AV. COMENDADOR 
FRANCO 

 

 

Habitação Coletiva 

Habitação Transitória 1  

 

2,5 10 Até 2 pav. = 

Facultado 

Acima de 2 pav.=  
H/6 atendido o 
mínimo de 2,50m 

SETOR ESPECIAL 
DO CENTRO CÍVICO 

Demais Vias (1) 

Habitação Coletiva 

Habitação Transitória 1  

 

2,5 10 Até 2 pav. = 

Facultado 

Acima de 2 pav. 
= H/6 atendido o 
mínimo de 2,50m 

 

FONTE: Prefeitura Municipal de Curitiba – 2009 

NOTA: Elaborado pela autora 
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4.3 A QUESTÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL NO CENTRO DE 

CURITIBA 

A partir dos dados pesquisados verificou-se que ao longo do processo de 

planejamento urbano a questão da habitação social não tem se configurado numa 

ação de destaque. Todavia, apesar da questão não aparecer com força nos 

discursos políticos e de planejamento, ela é um problema real no município. A 

existência de cortiços na área central, a coabitação, as habitações precárias e a 

presença de moradores de ruas, são realidades, apesar de terem sido muitas vezes 

minimizados pelo discurso e pela imagem de cidade modelo de qualidade de vida. 

Ao lado do déficit habitacional, o Centro passa por um processo de esvaziamento e 

abandono das edificações, conformando áreas subutilizadas. Enquanto isso, o 

município vem adotando como solução para a habitação social o modelo de 

localização periférica de loteamentos e conjuntos habitacionais, e que atualmente 

tende a ultrapassar os seus limites administrativos. 

Como já afirmado anteriormente, o cortiço foi uma das primeiras 

modalidades de habitação proletária. Com o inchaço das cidades que se 

industrializavam, a baixa remuneração dos trabalhadores, a necessidade de morar 

próximo ao mercado de trabalho, e a falta de políticas públicas para habitação 

social, fizeram com que grande parte dos trabalhadores optassem por viver nas 

regiões centrais das grandes cidades em habitações coletivas e insalubres. Em 

cidades como Rio de Janeiro e São Paulo os cortiços estiveram presentes desde o 

início da sua urbanização, no início do século XX. 

Enquanto nessas cidades a questão dos cortiços vem sendo tratada por leis 

e programas públicos, em Curitiba não há legislação que defina e/ou trate desse tipo 

de moradia, nem tampouco um levantamento oficial ou acompanhamento dessas 

habitações por parte dos órgãos de planejamento urbano e habitação. No entanto, 

desde a década de 1980 tornaram-se comuns notícias veiculadas nos jornais 

relatando essa realidade e seu agravamento, em textos que muitas vezes se 

assemelham aos relatórios dos higienistas do inicio do século XIX. Segundo dados 



92 

do IBGE (IPPUC) em 2000, existiam setenta e três domicílios permanentes14 

urbanos sem banheiro no Centro de Curitiba, e 9.130 no município. 

Uma favela no centro de Curitiba 

“O problema dos velhos casarões em Curitiba, compromete a saúde e segurança de 

centenas de pessoas, interferindo violentamente na paisagem da cidade. Em pleno 

centro da Capital, na Rua Carlos Cavalcanti, em frente ao Clube Concórdia, mais um 

desses casarões foi visitado pela reportagem. A pensão, sem nome, tem mais de 60 

pessoas hospedadas, entre operários ‘encostados’ pelo INPS, prostitutas, 

vendedores ambulantes e crianças de todas as idades. 

Apesar de serem pequenos cubículos, sem a mínima condição de higiene, os preços 

dos aluguéis não são baixos. Segundo a proprietária, Marlene Augusta, todo mundo 

‘paga conforme o tamanho da família’. O preço varia de Cr$15.000,00 a 

Cr$25.000,00. A maioria das famílias cozinha nos pequenos cômodos colocando em 

risco a vida dos demais moradores da pensão.”  

 (JORNAL DO ESTADO, 29/09/1983 apud VACCARI, 2001) 

Por uma questão sanitária e de saúde pública, a Secretaria Municipal de 

Saúde realizou um levantamento (SMS) em 1996, apresentado no Trabalho Final de 

Graduação (TFG) realizado em 2001 por VACCARI (2001). Segundo a arquiteta, o 

programa de melhoria sanitária dos cortiços desenvolvido pelo Distrito Sanitário 

Matriz entre 1994 e 1996, identificou no Centro aproximadamente 80 cortiços e, na 

região central,15 em torno de 130. 

Neste mesmo trabalho foram entrevistados 20 moradores de dois cortiços 

localizados no Centro de Curitiba, com o objetivo de traçar o perfil desses 

residentes. Apurou-se que o nível de escolaridade de grande parte deles era o 1º 

grau, sendo que muitos não tinham concluído nem este nível. A maioria trabalhava 

no mercado informal especialmente como vendedores ambulantes. A faixa de renda 

predominante era de R$180,00 a R$360,00 (de um a dois salários mínimos na 

época) e gastavam com o aluguel entre R$101,00 e R$200,00 comprometendo 

cerca de 50%do seu rendimento. Com o objetivo de verificar se houve mudança no 

                                            

14
 Segundo IBGE, foi considerado Domicílio Permanente a moradia estruturalmente 

independente, constituída por um ou mais cômodos, com entrada privativa, construído para fim 
residencial 

15
 A região central que constava no levantamento da SMS é formada pelo bairro Centro e 

parte dos bairros limítrofes Rebouças, São Francisco, Alto da XV, Batel, Mercês, Água Verde e 
Centro Cívico, 
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perfil desses moradores, e se aproximar da realidade dos residentes em cortiço de 

Curitiba hoje, aplicou-se novo questionário, cujos resultados e análises serão 

apresentados. 

 

FIGURA 32 - Anúncio de vagas - Cortiço na Rua Riachuelo 

FONTE: Arquivo pessoal (2009) 

Foram visitados seis cortiços no bairro Centro, identificados pelo 

levantamento realizado da Secretaria Municipal de Saúde em 1996. Durante a 

pesquisa percebeu-se que muitos deles já não existiam mais, mas outros surgiram 

neste intervalo (1996-2009). Em 1996 existiam aproximadamente 14 cortiços na Rua 

Presidente Carlos Cavalcante e imediações, avançando sobre o bairro São 

Francisco. A tipologia arquitetônica característica das edificações dessa área 

formada por antigos casarões com ambientes amplos e mais de um andar, 

possibilitam as subdivisões internas, e a pela existência de área não edificada no 

fundo dos lotes serve para a construção de outros cômodos e instalações sanitárias. 

Atualmente verificou-se apenas um cortiço na Rua Presidente Carlos Cavalcante, 

muitas das edificações foram reformadas e destinadas para outros usos como 

comércio por exemplo. (FIGURA 33) 
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FIGURA 33 - Cortiço na Rua Presidente Carlos Cavalcante  

FONTE: Arquivo pessoal (2009) 

Os outros cortiços identificados e visitados hoje localizam-se especialmente 

na Rua Riachuelo, Saldanha Marinho, Vicente Machado, Doutor Muricy e Barão do 

Rio Branco, sendo a maioria identificada como casa de pensão. Na verdade são 

sobrados ou casas antigas com ambientes subdivididos de maneira improvisada, 

(tábuas, chapas de madeira compensada), que formam os cômodos ou quartos 

alugados (FIGURA 34). Os quartos têm em média 6m² (seis metros quadrados), são 

em grande parte mal iluminados e ventilados, e as instalações sanitárias são 

coletivas e precárias, antigas ou adaptadas no fundo do terreno. Nos banheiros 

antigos a bacia sanitária e o chuveiro ficam num mesmo ambiente sem separação. 

Por se tratarem de construções antigas existe muita improvisação nas instalações 

elétricas, observando-se fios emendados e aparentes. Em geral, a conservação das 

edificações é ruim, os ambientes insalubres, as escadas mal projetadas e os 

corredores estreitos, além da utilização de materiais inadequados (FIGURA 35 e 

FIGURA 36). 
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FIGURA 34 - Quartos construídos no fundo do terreno - cortiço da Rua Presidente Carlos 

Cavalcante 

FONTE: Levantamento de campo 2009 

 

FIGURA 35 - Quarto - cortiço da Rua Barão do Rio Branco 

FONTE: Levantamento de campo 2009 

 

FIGURA 36 - Área para lavar roupa - cortiço da Rua Barão do Rio Branco 

FONTE: Levantamento de campo 2009 

Em relação ao perfil dos moradores, do total da amostra pesquisada 

(dezenove pessoas) doze são migrantes vindos de outros estados, dois do interior 
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do Paraná, um da RMC. Os outros quatros são de Curitiba e residiam em outros 

bairros. Entre os migrantes cinco estavam a menos de um ano na cidade, sendo que 

desses, quatro estavam a menos de seis meses. Duas pessoas residiam de um a 

dez anos, e sete a mais de dez anos. Em relação ao estado civil a maioria são 

solteiras ou separadas e vivem sozinhas nos cômodos, mesmo quando tem filhos. 

GRÁFICO 4 - PROCEDÊNCIA DOS MORADORES DOS CORTIÇOS 

 

FONTE: Pesquisa de campo realizada em Maio/2009 

 

GRÁFICO 5 - TEMPO DE RESIDÊNCIA EM CURITIBA 

 

FONTE: Pesquisa de campo realizada em Maio/2009 

 

GRÁFICO 6 - ESTADO CIVIL DOS MORADORES 

 

FONTE: Pesquisa de campo realizada em Maio/2009 
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GRÁFICO 7 - FAIXA ETÁRIA DOS MORADORES 

 

FONTE: Pesquisa de campo realizada em Maio/2009 

Grande parte dos moradores tem mais que trinta e seis anos. Estes são os 

que residem a mais tempo em Curitiba. Entre os mais jovens todos são migrantes e 

a maioria estão a menos de cinco anos na cidade. As profissões mais recorrentes 

são: garçom, recepcionista e profissionais autônomos, (pintor, manicure, vendedor, 

atendente da pensão), e o bairro onde trabalha é o próprio Centro ou bairro vizinho. 

Verificou-se também que muitos moradores trabalhavam a noite. A oportunidade de 

emprego no Centro foi considerada fundamental pelos entrevistados. Quando se 

questionou sobre as principais atividades disponíveis no bairro muitos responderam 

o comércio, também considerando uma oportunidade de trabalho. Nos serviços 

também foram identificados o transporte e a saúde. 

GRÁFICO 8 - PRINCIPAIS SERVIÇOS ENCONTRADOS NO CENTRO 

 

FONTE: Pesquisa de campo realizada em Maio/2009 



98 

GRÁFICO 9 - PROFISSÕES DOS MORADORES 

 

FONTE: Pesquisa de campo realizada em Maio/2009 

A renda apurada concentra-se entre um e três salários mínimos, sendo mais 

expressiva a faixa de até dois. Apenas duas pessoas têm renda entre três e cinco 

salários mínimos, e duas acima de cinco, entre elas um advogado aposentado e a 

dona da pensão. Esta última aluga o imóvel do proprietário por R$1.600,00 (mil e 

seiscentos reais), sub-aluga os quartos individuais por R$450,00 (quatrocentos e 

cinqüenta reais) por mês, ou R$15,00 (quinze reais) por dia. No geral, entre todos os 

cortiços pesquisados, a faixa de aluguel pelos quartos individuais é de R$150,00 a 

R$250,00 (cento e cinqüenta a duzentos e cinqüenta reais), sendo que muitos 

estariam entre R$200,00 e R$250,00 (duzentos e duzentos e cinqüenta reais). A 

maioria dos quartos é destinada para uma pessoa e não possuem banheiro 

privativo. Entre os entrevistados apenas um morador alugava um quarto com 

banheiro. 

GRÁFICO 10 - RENDA MÉDIA DOS MORADORES 

 

FONTE: Pesquisa de campo realizada em Maio/2009 
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GRÁFICO 11 - VALOR DOS ALUGUÉIS NOS CORTIÇOS EM REAIS 

 

FONTE: Pesquisa de campo realizada em Maio/2009 

 





101 

A partir dos questionários aplicados, pode-se dizer que a população vive 

nessas habitações pelas oportunidades que consideram existir no centro, 

especialmente o emprego, mas também pela baixa renda e pela dificuldade de 

comprovação de rendimento para comprar ou alugar uma habitação do mercado 

imobiliário formal, pois o valor dos aluguéis em média compromete de 30 a 50% do 

salário. Em comparação com a pesquisa realizada em 2001 (VACCARI, 2001) 

percebe-se que a renda média predominante manteve-se entre um e dois salários 

mínimos. Além disso, verificou-se maior presença de pessoas solteiras e sozinhas. 

A rotatividade de moradores nos cortiços é alta. Em todas as pensões havia 

mais pessoas com menos de seis meses de residência, e segundo a dona da 

pensão entrevistada a procura é grande e constante “tem sempre bastante pessoas 

chegando e saindo”. 

Outra questão importante refere-se ao direito à cidade para todos, ao direito 

à moradia, ao cumprimento da função social da propriedade, direitos e princípios 

contidos na atual Constituição Federal e leis complementares. Segundo IPARDES/ 

IBGE (2000), Curitiba tem 542.310 domicílios particulares urbanos, sendo que 

53.316 encontram-se vagos16. No período de janeiro de 2005 a maio de 2006, 

aconteceram quatro ocupações em edifícios abandonados no Centro e 38 na 

Regional da Matriz. Essas ocupações, diferente das que normalmente ocorrem em 

capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, não foram realizados por grupos ou 

organizações de luta pela moradia, mas por moradores de rua sem teto. 

Levantamento realizado pelo IPPUC (IPPUC 2005 apud BLASCOVI, 2006) apontou 

vinte e cinco edifícios vazios localizados no bairro Centro. Outro levantamento foi 

realizado pela Associação Centro Vivo em parceria com estudantes e o setor de 

Geoprocessamento do IPPUC em 2006. Neste levantamento são apontados outros 

onze edifícios a mais, porém esse levantamento foi realizado em apenas uma parte 

do bairro Um outro levantamento do IPPUC (Geoprocessamentos), considerando as 

edificações transformadas em mocós, apresenta nove construções no Centro, 

caracterizando ainda mais o quadro de abandono de algumas edificações no bairro. 

                                            

16
 Segundo IBGE, domicílios vagos referem-se àqueles que se encontravam vazios na data 

de referência. 
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A situação dos edifícios abandonados, em especial os públicos, também foi 

relatada em reportagem veiculada em junho de 2008 pelo jornal Gazeta do Povo na 

internet (GAZETA, 2009). 

Outra questão relaciona-se ao aumento do déficit habitacional nos últimos 

anos. Para a Fundação João Pinheiro (FJP), em 2006 na Região Metropolitana de 

Curitiba (RMC) o déficit era de 110.730 habitações (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 

2006), e grande parte da população que compõe este déficit tem renda média 

mensal de até três salários mínimos. Na RMC, do total dessa população 85,7% 

encontra-se nessa faixa, e se somarmos com a categoria imediatamente superior, 

situada entre três e cinco salários mínimos, esse percentual chega a 95,7% do total. 

Ou seja, a população de baixa renda é a mais impactada pela falta de moradia. 

Estudo realizado pelo Observatório de Políticas Urbanas e Gestão Municipal 

(IPPUR/URFJ) utilizando dados do Censo 2000, demonstrou que Curitiba tem um 

déficit absoluto de 25.147 habitações.17. No bairro Centro esse déficit é de 234 

habitações de um total de 14.576 domicílios existentes. (IPPUC, 2009)  

No entanto, a política municipal de habitação não tem estabelecido como 

uma das formas de solução para o problema da habitação a ocupação dos mais de 

55 mil domicílios vagos do município (ALBUQUERQUE, 2007). Segundo essa 

autora, a produção habitacional do município, através da COHAB – CT é distribuída 

em sete programas:  

a)  convencional, com unidades habitacionais produzidas e comercializadas 

pela própria COHAB para atender a sua fila; 

b)  vila de ofícios, que ocorre da mesma forma que o programa 

convencional, mas como tem um projeto com um formato específico é 

contabilizado com um programa diferenciado do convencional, 

                                            

17
 Estudo realizado pelo Observatório de Políticas Urbanas e Gestão Municipal (IPPUR/ 

URFJ), com base nos dados do censo de 2000 do IBGE e Fundação João Pinheiro. A metodologia 
usada pelo Ippur estabeleceu o déficit habitacional considerando três informações pesquisadas pelo 
IBGE: domicílios improvisados (construções não residenciais que servem de moradia), coabitação 
familiar (convivência de mais de uma família no mesmo domicílio) e cômodo cedido ou alugado 
(situação encontrada nos cortiços) Disponível em: <http://www.vitoria.es.gov.br/regionais/dados/ 
indicadores/deficit.html>  
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c)  regularização fundiária, com unidades provenientes da regularização 

fundiária de lotes que foram produzidos de maneira informal através da 

ocupação de áreas públicas ou particulares; 

d)  reassentamentos que são unidades produzidas quando há necessidade 

de remoção de algumas famílias durante o processo de regularização 

fundiária;  

e)  convênios, que são unidades produzidas com a participação de outros 

órgãos do governo (Estado ou União); 

f)  parcerias, que ao longo da década de 1990 configurou uma das 

principais formas de produção de unidades e que contava com a parceria 

privada para o loteamento de áreas na periferia; 

g)  remanescente, que são áreas de reserva da própria COHAB-CT 

localizadas em loteamentos realizado pela própria Companhia e que são 

desmembradas pra a criação de novos lotes. 

Durante a década de 1990, uma das principais formas de produção da 

habitação popular foi a produção de lotes urbanizados, correspondendo a cerca de 

85% de toda a produção. A existência de terras urbanas não parceladas no extremo 

sul do município favoreceu essa ação. O programa de parceria teve uma grande 

participação nesse processo durante essa década. Esse programa se realiza por 

uma parceria público/privada, onde uma empresa particular faz o loteamento de uma 

área com flexibilização da legislação urbanística. Ou seja, como se trata de 

loteamento popular, o loteador pode utilizar os mesmos parâmetros utilizado pela 

COHAB – CT, lotes menores que 360m² e infra-estrutura simplificada. A COHAB 

nesses casos atua como uma prestadora de serviço que auxilia no desenvolvimento 

do projeto e na aprovação junto à prefeitura. Como pagamento recebe 20% dos 

lotes para atender aos inscritos na fila. Os outros 80% são comercializados pela 

empresa sem qualquer intermédio da Companhia. 

Ao observarmos a distribuição espacial da produção habitacional da COHAB 

podemos perceber que existe uma concentração de ofertas habitacionais em 

determinadas áreas da periferia do município. Desde 1970 a Companhia produziu 
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84.054 unidades habitacionais entre apartamentos, casas e lotes, das quais 57.372 

estão localizadas nas Regionais da CIC, do Bairro Novo e do Pinheirinho. 

Como coloca ALBUQUERQUE (2007), 

“... a solução habitacional adotada pelo Município passou então a estar baseada na 

produção de ‘novos espaços’ dentro da cidade – majoritariamente pela iniciativa 

privada – e na autoconstrução, o que por sua vez contraria a idéia de otimização das 

infra-estruturas e dos serviços urbanos já existentes e promove a periferização e o 

supertrabalho da população de baixa renda.” (ALBUQUERQUE, 2007, p102) 

Ainda segundo a autora, a produção habitacional de Curitiba teve a 

participação do morador pobre, muito semelhante ao processo que ocorreu em São 

Paulo no período entre 1940 e 1970. Como estudado por BONDUKI (2004), essa 

solução é baseada no trinômio loteamento periférico, casa própria e autoconstrução. 

Enquanto existiam terras livres e baratas esse modelo de produção 

habitacional se reproduziu e instituiu a periferização da população mais pobre. 

Porém, segundo ALBUQUERQUE (2007), o esgotamento de áreas disponíveis 

aumentou o preço da terra e conseqüentemente o interesse por parte dos 

empreendedores imobiliários nesse tipo de iniciativa. Em 1990 eram produzidos 

cerca de 1000 lotes/ ano e no período de 2002 a 2004 a média de produção caiu 

para 600 lotes/ ano.  

Apesar do esgotamento do modelo de periferização da população de baixa 

renda, o município de Curitiba tem estudado formas de reproduzi-lo fora dos seus 

limites político-administrativos, em uma política habitacional de alcance 

metropolitano. O Plano Municipal de Habitação e Habitação de Interesse Social 

(2008) elaborado pela COHAB-CT, considera o déficit habitacional do município de 

45.351 domicílios. Somando-se à este a demanda demográfica calculada para 

202018, estimou-se que serão necessários 30.235.665,0m² para o padrão de 

ocupação horizontal, 18.279.967,60m² para o padrão misto e 6.324.270,91m² para o 

                                            

18
 Para o cálculo de da demanda demográfica até 2020 foi calculado q o município teria um 

incremento de 291.579 habitantes. Considerando-se que em cada domicílio a taxa de moradores é de 
3,31 (para o caso de Curitiba), esse incremento corresponde a 88.090 domicílios. Também foram 
considerados a atual distribuição de renda para estabelecer a demanda prioritária, chegando ao 
número de 32.611 domicílios com faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos e 15.856 com faixa de 3 a 
5 salários mínimos. Assim foi considerada que a demanda prioritária para 2020 será de 48.467 
domicílios. 
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padrão vertical. O documento fez um cálculo de utilização dos lotes vazios, 

ressaltando que nem todos esses lotes são edificáveis e o restante dos lotes não 

são suficientes. Para acomodar essa população, por fim, o documento propõe 

algumas alternativas possíveis para a solução do problema como: a) incentivo à 

ocupação mais verticalizada, b) agregar ao sistema viário o transporte, o uso do solo 

e a habitação como eixo de planejamento de modo a atrair a produção de HIS e; c) 

estabelecer parcerias com os municípios do Núcleo Urbano Central - NUC19, como 

forma de solucionar os “passivos habitacionais” do município de Curitiba e dos 

municípios que compõem o NUC (MAPA 9) 

                                            

19
 O NUC é formado por 11 municípios da RMC, os mesmo municípios do Aglomerado 

Metropolitano. Essa denominação foi criada pela COMEC, no Plano de Desenvolvimento Integrado 
da Região Metropolitana de Curitiba – PDI (2003) 
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MAPA 9 - ESPACIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA COHAB-CT E OS BAIRROS QUE MAIS 

CRESCERAM - 1970-2000 

 

FONTE: COHAB- CT (2008), CEF (2009), IPPUC (2009) 

NOTA: Elaborado pela autora 
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Na simulação de custos para o atendimento do déficit habitacional foram 

considerados os custos para a construção de novas moradias, aquisição de terras e 

infra-estrutura, mas não foram contempladas soluções que utilizem áreas já providas 

de infra-estrutura, bem como as edificações vazias, tanto as do Centro como as 

localizadas em outras áreas menos periféricas do município. 

Como já mencionado, em 2004 o IPPUC realizou um levantamento de lotes 

e edifícios vazios com potencial para implantar políticas habitacionais para ocupação 

em toda área do Centro (BLASCOVI, 2006), no entanto não foram elaboradas 

propostas efetivas para essas políticas, especialmente para aquelas que visam a 

produção de HIS no bairro. 

4.4 EDIFÍCIO ESCOLHIDO 

Para o desenvolvimento do projeto de reabilitação foram selecionados três 

edifícios com base no levantamento do IPPUC dos edifícios vazios e subutilizados 

do Centro. Foram utilizados alguns critérios para a escolha destes como: área 

construída total, uso original; e localização. O critério de escolha mais importante foi 

a área total construída do edifício, pensando que uma área maior poderá gerar maior 

número de unidades habitacionais, possibilitando melhor aproveitamento da 

edificação e a otimização dos investimentos. 

Procurou-se também identificar os edifícios que foram projetados para a 

função residencial, o que a princípio pode facilitar o projeto de reabilitação, já que as 

instalações básicas e a tipologia poderão ser aproveitadas. 

Outro fator importante foi a localização dos edifícios e a infra-estrutura do 

entorno. Devido à dificuldade de acesso às plantas e informações específicas dos 

edifícios até a presente data, foram pré-escolhidos três edifícios. No segundo 

semestre será escolhido apenas um para o projeto a ser desenvolvido. Nos 

parágrafos abaixo apresenta-se uma justificativa para escolha de cada um deles. 

O primeiro localiza-se na Rua Marechal Deodoro, nº 806. O edifício possui 

térreo e mais treze andares, sendo que o térreo tem área destinada para uso 

comercial, mas não está sendo utilizado atualmente (FIGURA 37). A construção tem 

2.868,90m², e segundo o levantamento do IPPUC foi classificada como de uso 
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residencial, embora segundo a mesma fonte a construção tenha abrigado o antigo 

Instituto de Previdência do Estado – IPE. O lote tem área de 359,46m² , com 10,48m 

de testada e 32,84m de profundidade. A edificação ocupa quase toda a área do lote 

e não possui recuos laterais, nem frontal. Não foi possível identificar a data de sua 

construção20, mas ela tem estilo modernista. Também não foi possível identificar a 

quanto tempo o prédio está desocupado, mas existem placas de madeira em várias 

janelas e alguns vidros quebrados. O estado de conservação da fachada é bom, 

mas não foi possível fazer uma avaliação das instalações prediais e da estrutura. 

 

FIGURA 37 - Edifício 1 - antigo IPE - Av. Marechal Deodoro 

FONTE: Levantamento de campo 2009 

O segundo edifício localiza-se na Rua XV de Novembro, nº1.117, próximo a 

esquina com a Rua Mariano Torres. O edifício possui o térreo com área destinada 

ao uso comercial e mais quatro andares residenciais, somando uma área construída 

de 3.107,70m² . De acordo com a Guia Amarela, a data da construção é 1960. O lote 

tem 492,00m² , com 12,00m de testada e 40,00m de profundidade. A edificação 

ocupa boa parte da superfície do terreno, cerca de 90%. Não foram obtidas 

informações sobre o tempo de abandono e as condições de conservação do edifício 

(FIGURA 38). 

                                            

20
 A Guia Amarela do lote não está disponível. 
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FIGURA 38  - Edifício 2 - Rua XV de Novembro 

FONTE: Levantamento de campo 2009 

Os dois edifícios apresentados estão próximos e possuem no seu entorno 

farmácias, mercado, banco, hospital (Hospital de Clínicas), terminais de ônibus 

(Praça Santos Andrade, Terminal do Guadalupe) e outros pontos de conexão de 

transporte coletivo, como o Círculo Militar e Estação Central. A área é bem acessível 

à outros bairros e RMC. Existe um grande número de comércio, bares e lanchonetes 

que ficam abertos além do horário comercial. Estão próximos ao local os Teatros 

Guaíra, da Caixa Econômica, da Reitoria, Cine Luz, Capela Santa Maria e Passeio 

Público, a Universidade Federal do Paraná e o Colégio Estadual do Paraná. 

O terceiro edifício localiza-se na Rua Barão de Cerro Azul, nº198, possui 

térreo, sobre-loja e mais cinco andares, totalizando uma área construída de 

1.958,59m². O lote tem 262,30m² e forma em “L”. A testada frontal do terreno é de 

26,91m com profundidades de 7,11m e 17,40m. Segundo a Guia Amarela, foi 

construído em 1955 para uso comercial. Atualmente, o edifício encontra-se 

parcialmente utilizado, o térreo para comércio e a sobreloja como igreja, e passa por 

reforma interna e da fachada. Não foi possível obter informações quanto às 

instalações prediais (FIGURA 39). 

A área onde está situado o edifício é próxima à farmácia, mercado, bancos e 

comércio diversificado. É bem servida de linhas de ônibus (terminal Praça Tiradentes 

e Praça Dezenove de Dezembro) e por equipamentos de lazer e cultura, tais como 
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Biblioteca Pública, Passeio Público, Memorial de Curitiba, Casa Romário Martins, 

teatro Maria José e o Largo da Ordem, que concentram bares e casas noturnas.  

 

FIGURA 39 - Edifício 03 - Rua Barão do Cerro Azul 

FONTE: Levantamento de campo 2009 

O mapa com a localização dos edifícios pré-escolhidos encontra-se na 

próxima página. 
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5 DIRETRIZES PARA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA HIS 

NO CENTRO DE CURITIBA 

Promover Habitação de Interesse Social no Centro de Curitiba. 

Esta diretriz se refere à concepção de programas de incentivos e 

instrumentos urbanísticos que possibilitem a produção de HIS no Centro de Curitiba. 

Entre os instrumentos urbanísticos destacam-se a Utilização Compulsória, o 

Consórcio Imobiliário, o IPTU Progressivo no Tempo, o Direito de Preempção, a 

Desapropriação com pagamentos em títulos, a outorga gratuita da autorização para 

construir acima do permitido pelo zoneamento. Esses instrumentos deverão ser 

aplicados sobre as edificações urbanas localizadas dentro desse perímetro e que 

não cumprem a função social da propriedade urbana. 

Também torna-se necessário o levantamento e determinação dos edifícios 

passíveis de reabilitação para produção de HIS, ou seja, os edifícios vazios ou 

subutilizados localizados no Centro. 

O programa pode contemplar tanto a venda da unidade habitacional como a 

locação social, dependendo da avaliação e das características do imóvel. 

Escolher o imóvel a ser reabilitado para fim de HIS e levantar situação 

física, técnicas, jurídica e financeira do edifício. 

A partir do levantamento dos edifícios subutilizados, selecionar o edifício 

alvo para o projeto a ser desenvolvido. A escolha final será orientada pelas áreas do 

Centro consideradas aptas e prioritárias para a intensificação do uso habitacional. 

Depois da escolha do edifício, serão levantados os dados referentes à 

propriedade do imóvel, os empecilhos jurídicos e financeiros que por ventura 

possam existir procurando-se definir uma alternativa apropriada para a situação. Em 

seguida será elaborado o levantamento dos aspectos técnicos como: tipologia; 

estado de conservação; infra-estrutura; instalações prediais; adaptação às 

legislações vigentes. Essas informações são necessárias para o estudo de 

viabilidade técnica e financeira da reabilitação, e indica as necessidades e 

possibilidades para tal. 
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Definir o perfil do público alvo, bem como os critérios de seleção para 

participação da população no programa de HIS no Centro 

Pretende-se priorizar a população residente no Centro, habitantes de 

cortiços ou de baixa renda que vivem ou trabalham no bairro. A renda média para o 

programa será de dois a três salários mínimos. Deve-se estabelecer formas de 

inclusão dos trabalhadores informais no programa. 

Os critérios de seleção a serem considerados são: residir em Curitiba a mais 

de seis meses; chefe de família maior de 18 anos; renda familiar de até seis salários 

mínimos; não possuir outro imóvel ou financiamento. Partes das vagas deverão ser 

destinadas para mulheres chefes de famílias, idosos e portadores de necessidades 

especiais. As famílias já inscritas na COHAB-CT, desde que respeitada a faixa de 

renda também poderão ser inseridas no perfil a ser atendido, assim como as 

pessoas que trabalham no Centro e que se encaixem dentro dos critérios 

estabelecidos. 

Definir demanda e necessidades da população residente para a 

elaboração do programa mínimo de necessidades. 

Após a definição do perfil prioritário do público alvo para o programa, 

deverão ser identificadas as suas necessidades básicas para o estabelecimento do 

programa arquitetônico e das áreas mínimas. Para essa definição deverão ser 

levadas em consideração as necessidades dos usuários, o número máximo de 

habitantes no edifício, capacidade de pagamento de cada morador, assim como as 

normas e legislações construtivas e de segurança estabelecidas pelo município. 

Serão também organizadas entrevistas com pessoas que se encaixe no perfil do 

público alvo definido. 

Identificação dos agentes envolvidos e procedimentos adotados para a 

reabilitação do edifício escolhido. 

A reabilitação de edifício deve envolver diversos agentes e diferentes ações 

do poder público, em função das características jurídicas, financeiras e técnicas. 

Para aumentar a oferta e criar novas formas de promoção de moradia social, 

visando uma maior possibilidade de execução podem ser consideradas formas 

diferenciadas de execução e financiamento como atuação do poder público, ou 
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parcerias público privada, entre o proprietário e o poder público, e um 

empreendimento misto entre unidades para venda e para locação social. 

Desenvolver ante-projeto para o edifício com a adaptação às normas de 

segurança, conforto, acessibilidade e construtivas, compatibilizando com as 

atuais necessidades e implantando tecnologias que visem a sustentabilidade 

do edifício e a sua utilização como HIS. 

A elaboração do projeto arquitetônico, assim como a avaliação e adequação 

das estruturas terão como objetivo adequar a edificação ao novo uso proposto e 

também de viabilizar a sua execução. 

O projeto arquitetônico deve seguir os padrões construtivos e de 

dimensionamento estabelecidos no Código de Postura e Obra do município, as 

necessidades básicas dos seus moradores, assim como sua capacidade de 

pagamento. Na impossibilidade de seguir estes parâmetros, o projeto deverá 

atender os padrões mínimos estipulados pelo PAR (TABELA 15). Também deve 

contemplar áreas de lazer e áreas comunitárias para promover a comunidade. 

TABELA 15 - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PAR - CEF 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ( REGIÃO SUL ) 

APARTAMENTOS CASAS 

Padrão Edificação de até 05 pavimentos: 1 quarto, 
sala/cozinha/área de serviço e banheiro, obedecendo o 
perfil efetivo da demanda.* Em terrenos com mais de 
20% de inclinação, que propicie solução arquitetônica 
com mais de 05 pavimentos com acesso intermediário, 
de tal forma que não ocorra mais de 04 níveis do acesso 
e estacionamento ao último pav. 

Casa 1 pavimento 1 quarto (área compatível 
para 2) sala/cozinha e banheiro, isoladas ou 
geminadas com possibilidade de ampliação. Se 
geminadas, parede de divisória em alvenaria 
14cm ou adotar tecnologia alternativa com 
mesmo desempenho 

Área útil / privativa 33,00 m² 33,00 m² 

Pé direito 2,40m 2,40 

Pé direito banheiro 2,20m 2,40m 

Forro  Forro de PVC em todos os cômodos, com 
estrutura em aço galvanizado, para o PAR. Forro 
de PVC ou madeira em todos os cômodos, para 
os demais programas.*Em casas sobrepostas 
pode ser aceita laje inclinada ou com forro e 
cobertura de telha cerâmica (não aceitar forro de 
gesso) 

Cobertura Cobertura em telha cerâmica ou fibrocimento (mínimo de 
6 mm c/ platibanda ou 8 mm c/ beiral) sobre estrutura de 
madeira ou metálica, ou laje de forro, ou diretamente 
sobre laje inclinada, quando houver; no beiral, telhas 
amarradas Em casas sobrepostas, telha cerâmica sobre 
estrutura de madeira, metálica ou laje e telha de 
fibrocimento apenas sobre laje. 

Cobertura em telha cerâmica sobre estrutura de 
madeira ou metálica * Telhas de fibrocimento 
(mínimo 6 mm) desde que sobre laje de forro 

Revestimento interno Chapisco e massa única nos painéis das paredes do 
banheiro e hidráulica da cozinha. Demais paredes sem 

Chapisco e massa única nos painéis das 
paredes do banheiro e hidráulica da cozinha. 
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ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ( REGIÃO SUL ) 

APARTAMENTOS CASAS 
revestimento. Demais paredes sem revestimento. 

Revestimento Externo Chapisco e massa única  Chapisco e massa única 

Revestimento Áreas 
Molhadas 

Revestimento em Azulejo/cerâmica: Nas paredes do box 
do banheiro até o teto e faixa de 0,45 m de altura sobre a 
pia da cozinha, lavatório e tanque 

Revestimento em Azulejo/cerâmico: Nas paredes 
do box do banheiro até o teto e faixa de 0,45m 
de altura sobre a pia da cozinha, lavatório e 
tanque 

Revestimento áreas 
comuns 

Chapisco e massa única Não possui 

FONTE: CEF 2009 

NOTA: elaborado pela autora 

A avaliação das estruturas deverá ser realizada no início do processo, para 

que a partir do laudo técnico sejam adotadas as medidas necessárias. Segundo 

relatório apresentando pela REABILITA (2007), os custos com estrutura (supra e 

super estrutura) pode chegar até 17% do valor total da obra. 

Por se tratar de edificações antigas, muitas vezes elas não estão em 

conformidade com as normas de segurança, conforto e acessibilidade atuais. Outra 

questão é o fato de que muitas vezes a reabilitação traz mudança de uso, aumento 

da densidade e alterações nas próprias características e disposição dos ambientes, 

o que gera novas necessidades e adequações para atender as exigências impostas 

pela legislação vigente. 

A substituição e adaptação das instalações prediais também serão 

necessárias tanto pela idade, como pelo fato de na maioria das vezes terem ficado 

sem utilização e/ou manutenção por um longo período, dado o estado de abandono 

dos imóveis. Além disso, essa substituição será necessária por questões de 

segurança da edificação, especialmente no caso das instalações elétricas, e de 

economia.  

Considera-se ainda importante a adequação das soluções de projeto e 

tecnologias, que contribuam para a sustentabilidade do edifício, tais como captação 

da água da chuva, sistemas de reciclagem do lixo, de aquecimento etc. 
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Elaborar estimativa de custo total para a reabilitação e estabelecer 

formas de financiamento para proprietário do imóvel e moradores. 

A partir da elaboração das diretrizes acima será necessária realização de 

uma estimativa de custo, visando a das formas de financiamento necessário para a 

viabilização da reabilitação, tanto no caso de investimento público como nas 

parcerias com o proprietário. Em função do tipo de parceria, as formas de repasse 

das unidades para os futuros moradores poderão se dar por meio da compra ou da 

locação social 

Após a pré-definição dos custos e análise das condições jurídicas do imóvel 

e proprietário, no caso de imóvel particular, são definidas as formas de 

financiamento para o empreendimento de acordo com:  

a) possibilidade jurídica e interesse do proprietário, tanto no caso do imóvel 

ser particular como do poder público. 

b) a participação ou não do proprietário do imóvel e o grau de investimento 

por parte deste e do poder público no processo de reabilitação; 

c) preço final das unidades; 

d) capacidade de pagamento dos moradores,  

e) possibilidade de venda ou locação das unidades em função da análise 

dos dois últimos ítens 
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA ENTREVISTA 

COM OS MORADORES DOS CORTIÇOS  
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QUESTIONÁRIO  

PÚBLICO ALVO: (   ) MORADORES DE CORTIÇO (   ) MORADORES DA COHAB   

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: RUA:   

1-NOME, IDADE, SEXO: (   ) masc (   ) fem               

2- ESTADO CIVIL                     

(   ) solteiro (a) (   ) casado (a)   

(   ) separado (a) (   ) viúvo (a)                 

3- ONDE NASCEU?   

4- MORA HÁ QUANTO TEMPO EM CURITIBA?               

5- ONDE MOROU ANTES?   

6-MORA HÁ QUANTO TEMPO NESSA HABITAÇÃO?               

7-ONDE MOROU ANTES?   

8- POR QUANTO TEMPO?                   

9- QUAL A SUA PROFISSÃO?  EM QUE TRABALHA?   

10- ONDE TRABALHA? QUAL HORÁRIO?                 

11-QUANTO TEMPO DEMORA PARA CHEGAR AO TRABALHO?   

12- QUAL A RENDA FAMILIAR TOTAL?                 

13- QUANTOS MORAM NA CASA?   

14- TAMANHO DO IMÓVEL (m²)?                 

15- QUANTOS CÔMODOS POSSUI O IMÓVEL?   

16- PAGA ALUGUEL? QUANTO PAGA?                 

17- QUANTAS PARCELAS TERÁ QUE PAGAR (FINANCIAMENTO)? QUAL O VALOR DE CADA PARCELA? 

17A- QUAIS PROBLEMAS ENFRENTADOS PARA ADQUIRIR A CASA PRÓPRIA? 

18- QUAIS SÃOS PRINCIPAIS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NAS PROXIMIDADES?     

19- ENCONTRA TUDO QUE PRECISA AQUI? CASO NÃO, O QUE FALTA?           

20-COM QUE FREQUÊNCIA VAI AO CENTRO? QUANTO TEMPO DEMORA PARA CHEGAR? 

21- PRETENDE CONTINUAR MORANDO ONDE MORA ATUALMENTE? 

22- GOSTARIA DE MORAR NO CENTRO? 

23- MORARIA NO CENTRO PAGANDO ALUGUEL (VALOR ACESSÍVEL)? QUAL VALOR CONSIDERA ACESSÍVEL? 

24- E SE TIVESSE POSSIBILIDADE DE COMPAR UM APARTAMENTO ATRAVÉS DE UM FINANCIAMENTO? 

25- O QUE SERIA FUNDAMENTAL QUE TIVESSE EM SUA CASA?   

26- PARTICIPA DE ALGUMA COOPERATIVA, GRUPO OU MOVIMENTO SOCIAL? 
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